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ТОТОЖНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТА АНТРОПОЛОГІЧНИХ ШКІЛ 
 

Мета статті полягає у визначенні статусу культурології в системі наукового знання та її зв’язку зі світовими 
антропологічними школами. Концептуальним методологічним ядром дослідження є: системний аналіз культурології як 
соціокультурного феномену для розкриття його структурних та ціннісно-змістових аспектів; діалогічний та історико-
компаративний методи для осмислення механізмів інтеракції культурологічних та антропологічних національних шкіл. Наукова 
новизна. Вперше науково обґрунтовано, що домінуючими детермінантами формування культурології як альтернативи західній 
культурній і соціальній антропології є конфлікт традицій двох аксіологічно різних соціокультурних середовищ та ідеологічні 
розбіжності щодо моделювання культурного процесу в просторі глобалізації (дихотомія західно-ліберальної та комуністичної 
доктрин). Встановлено, що вектор розвитку культурологічних та антропологічних національних шкіл детермінований історико-
культурним процесом і соціокультурними реаліями; виявлені механізми їх інтеракції. Висновки. Розкриті модератори 
формування культурології як науки, її предметне поле та архітектоніка. Простежена еволюція парадигмальної основи 
культурології та її зв’язок з національними антропологічними школами: встановлена їх тотожність та відмінність. 

Ключові слова: культурологія, антропологія, національні антропологічні школи, міжкультурна комунікація. 
  
Герчановская Полина Эвальдовна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии и 

информационных коммуникаций Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Тождественность и отличие культурологических и антропологических школ 
Цель статьи состоит в выявлении статуса культурологии в системе научного знания и ее связи с мировыми 

антропологическими школами. Концептуальным методологическим ядром исследования являются: системный анализ 
культурологии как социокультурного феномена для раскрытия его структурных и ценностно-смысловых аспектов; диалогический и 
историко-компаративный методы для осмысления механизмов интеракции культурологических и антропологических национальных 
школ. Научная новизна. Впервые научно обосновано, что доминирующими детерминантами формирования культурологии как 
альтернативы западной культурной и социальной антропологии является конфликт традиций двух аксиологически разных 
социокультурных сред и идеологические разногласия по моделированию культурного процесса в пространстве глобализации 
(дихотомия западно-либеральной и коммунистической доктрин). Установлено, что вектор развития культурологических и 
антропологических национальных школ обусловлен историко-культурным процессом и социокультурными реалиями; выявлены 
механизмы их интеракции. Выводы. Раскрыты модераторы формирования культурологии как науки, ее предметное поле и 
архитектоника. Проанализована эволюция парадигмальной основы культурологии и ее связь с национальными антропологическими 
школами: установлена их тождество и различие. 

Ключевые слова: культурология, антропология, национальные антропологические школы, межкультурная коммуникация. 
 
Gerchanivska Polina, doctor of Culturology, professor, Head of the department of Culturology and information communications 

of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Identity and difference of culturological and anthropological schools 
Purpose of the article is to reveal the status of culturology in the system of scientific knowledge and its connection with world 

anthropological schools. The conceptual methodological core of the research is system analysis of culturology as a social and cultural 
phenomenon for the disclosure of its structural and value-semantic aspects; dialogue and historical-comparative methods for 
understanding the mechanisms of interaction of culturological and anthropological national schools. Scientific Novelty. For the first 
time, it is scientifically substantiated that the dominant determinants of the formation of culturology as an alternative to Western cultural 
and social anthropology are the conflict of traditions of two axiologically different socio-cultural environments and ideological differences 
in modeling the cultural process in the globalization space (the dichotomy of Western liberal and communist doctrines). It has been 
established that the vector of development of culturological and anthropological national schools is due to the historical and cultural 
process and socio-cultural realities; mechanisms of their interaction are revealed. Conclusions. The moderators of the formation of 
culturology as a science, its subject field and architectonics are revealed. The evolution of the paradigm basis of culturology and its 
connection with the national anthropological schools are traced: their identity and difference have been established. 

Key words: culturology, anthropology, national anthropological schools, intercultural communication. 
  

Актуальність теми дослідження. Ця робота детермінована безперервними дискусіями про статус 
культурології та її зв’язок з соціальною та культурною антропологією. Дійсно, у західній гуманітаристиці 
немає галузі знання під назвою “культурологія”; цей термін поширений, в основному, в країнах Східної 
Європи. Найближчим аналогом культурології є соціальна та культурна антропологія, а в 
німецькомовних країнах – Kulturwissenschaft. При всій термінологічній відмінності ці наукові сфери мають 
спільну задачу – осмислити взаємини людини, природи та суспільства. Мета дослідження полягає у 
визначенні статусу культурології в системі наукового знання та осмисленні її зв’язку зі світовими 
антропологічними  школами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вважається, що ідея створення культурології належить 
американському етнологу Л. Уайту [12], однак задум щодо формування окремої науки про культуру 
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з’явився значно раніше. Ще на початку XX ст. російський філософ і соціолог Микола Теплов висловив 
думку про необхідність створення “науки про людську культуру” як альтернативу антропології – науки про 
людину в усіх її вимірах [7, 27]. У 1913 році Вільгельм Освальд запропонував науку про культуру, як «науку 
про специфічно людські способи діяльності... назвати культурологією» [12]. Хоча в процесі цивілізаційного 
розвитку антропологія почала вступати у діалог з гуманітарними дисциплінами, спрямовуючі свій вектор у 
бік культурних і соціальних досліджень, ідея створення культурології як нової галузі знання залишалась 
актуальною. 

Уже до середини XX ст. був зібраний величезний емпіричний і теоретико-методологічний матеріал, 
що розкриває фундаментальні характеристики культури як феномену (Д. Бідні, К. Гірц, А. Кафанья, 
Дж. Мердок, Л. Уайт тощо), розроблена типологія культури (А. Кребер, Дж. Фейблан,), досліджена 
динаміка культури (Р. Білз, Ф. Боас, Р. Карнейро, А. Кребер, Б. Маліновський, Л. Уайт), вивчені психологічні 
типи в культурах (Р. Бенедикт) і методи інтерпретації культури (Ф. Боас, Б. Маліновський,  А. Радкліф-
Браун, Л. Уайт, Е. Еванс-Прічард), що створювало основу нової науки. Розглянемо чинники, що обумовили 
виникнення культурології. 

Мета статті полягає у визначенні статусу культурології в системі наукового знання та її зв’язку зі 
світовими антропологічними школами.  

Виклад основного матеріалу. Культурологія почала формуватися у другій половині XX ст. як 
реакція на цивілізаційні трансформації, що детерміновані переорієнтацією світогляду на 
глобалізаційну модель суспільства, яка базується на принципі мультикультуралізму. Зміна вектора 
суспільного розвитку визначила напрямок світових соціогуманітарних досліджень, орієнтований на 
уявлення про культурне різноманіття та міжкультурну комунікацію. Слід зазначити, що у західно-
ліберальних і комуністичних доктринах модель мультикультуралізму набуває неоднакового 
трактування. У ліберальному світогляді домінує ідея примату людини та її індивідуальної свободи. 
Для класичного лібералізму характерно розуміння людини як автономного та вільного суб’єкта, і 
культура інтерпретується як одна з форм прояву його волі, що склало парадигмальну основу 
європейсько-американської соціокультурної антропології другої половини XX ст.  

Однак принципи лібералізму не вписувалися в ідеологічні межі комуністичної доктрини, що 
спиралась на ідею колективних цінностей. По-суті, мова йде про конфлікт традицій, які належать до 
аксіологічно різних соціокультурних середовищ. Саме ідеологічні розбіжності, котрі стосуються 
моделювання культурного процесу в просторі глобалізації, стали модератором формування 
культуроцентристської спрямованості культурології.  Ліберальному індивідуалістичному уявленню про 
людську природу в культурології протиставляється концепт людини як носія культурних цінностей, як 
суб’єкта, ідеали якого викристалізовувались в умовах домінування колективного компонента над 
індивідуальним у суспільному світогляді. Парадигмальною основою культурології як нової конфігурації 
знання стають принципи культуроцентризму та плюралізму культур.  

Глобалізаційні процеси позначили цілий комплекс проблем, що виходили за теоретико-
методологічні межі окремих історично сформованих наук про культуру. З часом виявилось, що в сучасних 
умовах, існуючі схеми диференціації та класифікації наукових знань не спрацьовують. Це детермінувало 
культурологічне зрушення у бік некласичної моделі, в основу архітектоніки якої був покладений принцип 
інтегративності знання. Така модель відзначається системністю, відносною автономністю її складових, 
центрованих навколо феномену культури.  

Предметним полем культурології стає синтез різних сфер гуманітарного та соціального знання про 
культуру з прозорими демаркаційними межами. Визначення культури як конституційної основи 
культурології забезпечило взаємодію системно розчленованих наук. Базою для формування парадигм і 
методологічних технологій стає комплекс концептів і методів дисциплін, інтегрованих в культурологічну 
систему. Слід звернути увагу на контекстуальність культурологічного знання: культурний текст 
вивчається в ціннісно-змістовому просторі своєї епохи й переосмислюється в контексті сучасних реалій. 
Тим самим виникає певний діалог культур, у межах якого текст знаходить свій сенс, набуваючи нового 
виміру. 

Поступово культурологія переростає з перспективного поля міждисциплінарних досліджень, що 
склалися на перетині ідей і методів гуманітарних і суспільних наук, в наукову дисципліну – систему 
соціального та гуманітарного знання про сутність, функції, структуру та закономірності розвитку культури 
як способу існування людського буття. Гетерогенність поля детермінувала вироблення іманентного 
термінологічного та теоретико-методологічного інструментарію культурології, центрованого навколо 
феномену культура. 

Внаслідок трансформації економічної й політичної моделей розвитку пострадянського суспільства, 
відбувається переструктурування його культурного середовища, що вносить варіативність у зміст 
культурологічної системи. Важливими каталізаторами “великого вибуху” (the Big Bang) у розвитку нової 
галузі знання стає падіння “залізної завіси” і біфуркаційний спалах у сфері інформаційних технологій, що 
зумовили інтенсивний обмін науковою інформацією у світовому масштабі. Це поклало початок сучасному 
етапу розвитку науки про культуру. 

Таким чином, якщо на етапі становлення культурології як науки застосовувалась тактика 
дисциплінарного розмежування від існуючих галузей наукового знання, то на рубежі XX–XXI ст. при 
виконанні дослідницьких програм перевагу отримали стратегії, що орієнтовані на інтеграцію теоретико-
методологічного апарату соціогуманітарних дисциплін. 
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Архітектоніка культурології. У процесі ґенези культурології відбувався активний пошук 
парадигм структуралізації цієї нової науки. Її сучасна архітектоніка містить теоретичну, історичну та 
практичну культурологію, об’єктом дослідження яких є культура в її поліваріантних проявах. Така 
демаркація була детермінована цілями, змістом і дослідницькими технологіями кожної з структурних 
складових. 

Предметне поле теоретичної культурології містить систему наукових ідей, теорій, концепцій, 
гіпотез, принципів, категорій, методів щодо виникнення, буття та розвитку культури, її взаємодії з 
природою, людиною та суспільством. Магістральним напрямом на сучасному історичному етапі є 
теоретичне осмислення концепції мультикультуралізму, а також розробка стратегій і тактик у сфері 
забезпечення культурного плюралізму й міжкультурної комунікації на всіх її рівнях – міжнародному, 
національному, етнічному та регіональному. 

Феномен культурного різноманіття стає відправною точкою для вивчення проблем локальних 
культур і розробки державної політики стосовно етнічних меншин – збереження їх культури в умовах 
міжкультурної взаємодії. Актуалізується проблематика, що пов’язана зі світовою міграцією, 
ідентичністю і соціалізацією людини, її прав і свобод. У цьому контексті отримують розвиток такі 
наукові напрямки як соціальна культурологія, психологія культури, етнопсихологія, етнолінгвістика. 
Слід також зазначити наукову сферу щодо охорони матеріальної і нематеріальної культурної 
спадщини, меморіалізації та забуття в культурі, урбанізації та традиційної культури. Розробляються 
методологічні аспекти теоретичної культурології, уточнюється термінологічний інструментарій. 

Предметом історичної культурології є історія культури, закономірності та тенденції історико-
культурного процесу, історичні дослідження теоретичної рефлексії щодо аналізу культурних 
феноменів, методологія історичного аналізу. У структурі історичної культурології розвиваються такі 
напрямки як: історіографія культурології; історія культурологічних вчень; культурогенез та типологія 
культур і цивілізацій; моделювання історико-культурних трансформацій суспільства та ін. 

У межах практичної культурології досліджуються її прикладні аспекти, що пов’язані з 
інституціональною діяльністю в галузі культури. Розробляється методологія регулювання, управління 
соціокультурними процесами та їх прогнозування, аналізується алгоритм діяльності різних інститутів 
культури та методи їх взаємодії. Увібравши в себе результати розробок теоретичної та історичної 
культурології, практична культурологія транспонує їх на матрицю таких областей знання як культурна 
політика, менеджмент культури, економіка культури, культурне проектування, музеєзнавство, 
бібліотекознавство. 

Еволюція парадигмальної основи культурології. Культурологія поєднала у своєму проблемному 
полі ідеї, концепти як класичної, так і сучасної філософської думки. Головним імперативом епохи стає 
звернення до людини як суб’єкта у його взаємозв’язку з природою та суспільством. Геополітична криза, що 
вибухнула після Першої світової війни, гостро поставила питання: в чому сенс людського життя? Ці 
роздуми відбилися в одному з базових філософських концептів – екзистенціалізмі – вченні про буття й 
людське існування. Актуалізуючи проблему осмислення внутрішнього світу людини, її переживання, 
екзистенціалісти (А. Камю, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, М. Гайдеґґер, К. Ясперс тощо) разом з цим оголили й 
визначили ті протиріччя, з якими людина зустрічається у цьому багатомірному світі.  

Людське Я і місце людини у суспільстві стає ключовим питанням психології та соціології. З. 
Фройд формулює психоаналітичну концепцію щодо особистості та її захисних механізмів [8–10]. 
Формуються нові напрями в психології – гештальтпсихологія (М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер, 
К. Левін); крос-культурна психологія (Д. Беррі, П. Дасен, А. Пуртінга, М. Сігалл, Г. Хофстед), що 
орієнтовані на вивчення закономірностей розвитку й функціонування психіки в контексті зумовленості 
її формування соціальними, культурними та екологічними факторами.  

Ускладнення взаємовідношень людини і суспільства на злами XX–XXI ст. надзвичайно 
актуалізувало проблему соціалізації й соціальної ідентифікації людини, детермінувало пошук шляхів 
оптимізації процесу координації особистості у соціумі, а також механізмів відтворення стабільної структури 
суспільства. Зростаюча конфліктогенність у світовому співтоваристві, поширення ентропійних процесів у 
соціумі, призвели до втрати людиною ціннісної системи координат і як наслідок – до кризи ідентичності. 
Сьогодні її метастазами пронизані як окремі особистості, так і суспільство у цілому. Тому феномен 
ідентичності, резистентний потенціал людини стають предметом вивчення сучасної культурології.  

Розширюється і вдосконалюється теоретико-методологічний апарат культурології (феноменологія, 
герменевтика, структуралізм, пост-структуралізм, постмодернізм, after-postmodernism тощо). Важливу роль 
у розвитку філософської думки зіграла феноменологія Е. Гуссерля [3], об’єктом аналізу якої є не 
реальність, а акти свідомості, в яких конституюється ця реальність. Запропонований Гуссерлем підхід, 
понятійний апарат були радикально новими для європейської філософії. Переворот, здійснений ним у 
філософії, розширив горизонти дослідження проблеми людського буття (М. Гайдеґґер [11], Ж.-П. Сартр[6], 
М. Мерло-Понті [5]), відкрив шлях для розвитку герменевтичної феноменології (М. Гайдеґґер, Г.-Г. 
Гадамер) як методологічної та світоглядної основи розуміння дійсності. Синтезуючи принципи описової 
феноменології Гуссерля з історичною герменевтикою В. Дільтея [4], Гадамер створив філософський 
фундамент герменевтичної феноменології [1], яку розглядав як науку про мистецтво тлумачення й 
розуміння. Сферу герменевтичного Гадамер ототожнював з мовною діяльністю.  

Лінгвістичний поворот наприкінці 60-х років XX ст. відбив перехід класичної філософії (з її акцентом 
на свідомість як вихідну точку філософствування) до філософії некласичної, що звернена до мови. 
Культурні феномени починають розглядатися крізь призму лінгвістики з використанням її категоріальних і 
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методологічних засобів. Це детермінувало формування нової галузі дослідження – лінгвокультурології, 
що використовує лінгвістичні моделі для опису та аналізу культури. У межах цього філософського 
напрямку формується структуралізм, орієнтований на структурний аналіз у різних областях науки про 
людину (Р. Барт, Л. Гольдман, У. Еко, Ж. Лакан, К. Леві-Стросс, М. Фуко тощо).  

Незважаючи на гетерогенність поля структурного аналізу, загальним для структуралізму є: уявлення 
про культуру як сукупність знакових систем і культурних текстів; уявлення про можливості їх виявлення і 
наукового пізнання шляхом порівняльного та структурного аналізу. У 1970-х роках структуралізм поступово 
трансформується в постструктуралізм (неоструктуралізм). На відміну від структуралізму, 
постструктуралізм належить іншій епосі – епосі постмодерну, що детермінувало його характеристики. 
Зберігаючи мовно-знаковий погляд на світ, постструктуралісти (Р. Барт, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ж.- Ф. Ліoтap, 
М. Фуко) відмовляються від структуралістського універсалізму та сцієнтизму. 

Культурологія складалася під час кризи філософії модерну, важливим симптомом якої є усвідомлення 
неспроможності наукоцентристської парадигми, що відтіснила з авансцени системоутворююче культурне 
начало, залишивши за культурою лише соціально-прагматичну функцію підтримки рівня моралі у суспільстві. 
Криза модерну, що була сприйнята багатьма вченими як занепад європейської культури Нового часу, 
обумовила формування нового напрямку в філософії – постмодернізму. Його реформістська позиція 
зводиться до відмовлення від презумпції побудови універсально-раціональної моделі світу та 
переосмислення феномену причинності.  

Постмодернізм змінив модерністську опозицію суб’єкт‒ об’єкт на бінарність суб’єкт‒ текст; його 
фундаментальною категорією стає “хаос”, котрий інтерпретується в аспекті своєї креативності. Ідеал 
необхідності, домінуючий в організованому світі, змінюється абсолютом випадковості. Універсальним 
принципом організації культурного простору стає плюральність, колажність. Гетерогенність ціннісних 
орієнтирів у соціумі як наслідок нового світоглядного мислення призвела до кризи ідентифікації 
(індивідуальної та групової), котра спровокувала трансформування постмодерністського деконструктивізму в 
концепцією after-postmodernism, що орієнтована на “воскресіння суб’єкта”.  

Постмодерністська програма змінила напрямок аналізу динамічних соціокультурних систем. 
В європейській традиції протягом довгого часу акцентувалась увага на лінійній моделі динамічних 
процесів, що знайшло відбиття в еволюціонізмі та ідеї прогресу. На початку ХХ ст. фокус дослідження 
змістився у бік нелінійних моделей – циклічних (концепції О. Шпенглера, А. Тойнбі), хвильових (П. Сорокін). 
З розвитком постмодернизму, в поле культурологічної аналітики починають проникати ідеї синергетики, 
що дозволило осмислити закономірності процесів переходу соціокультурних систем від хаосу до порядку 
(та обернено). У межах синергетичної методології осмислюється динаміка розвитку соціокультурних 
систем як нерівноважних, нелінійних структур, що самоорганізуються, а також процесів міжкультурної 
взаємодії в сучасному світовому соціокультурному просторі [2]. 

Криза європоцентризму в XX ст. обумовила трансформацію уявлення про культуру. Модерністський 
підхід до розуміння культури як єдиної цілісності змінився усвідомленням її диференційованості: 
загальнолюдська культура постала як сукупність безлічі рівноправних, самобутніх культурних утворень. 
Ситуація культурного плюралізму стимулювала розвиток всього комплексу наук про культуру: вивчається 
проблема множинності культурних формоутворень, питання про кордони між окремими культурами; 
розроблюються форми й стратегії міжкультурної комунікації. Теоретичні розробки верифікуються на основі 
численного емпіричного матеріалу, зібраного в межах культурної та соціальної антропології, психології, 
історії, мистецтвознавства тощо. 

XX–XXI ст. є переломним моментом людської історії, детермінованим кардинальною зміною 
культурних парадигм планетарного світосприйняття. Глобалізаційні процеси в усіх сферах суспільного 
життя стимулювали посилення міжкультурної комунікації, що призвело до прозорості кордонів між 
культурами. Одним із головних модераторів духовно-історичних пошуків стають процеси зміни типу 
суспільного устрою, світосприйняття та адаптації до нових цінностей, ідей та ідеалів.  

Діалог культур стає основоположною парадигмою початку XXI ст., що детерміновано 
всезростаючою потребою в радикальній зміні тієї соціокультурної ситуації, що склалась у сучасному світі: 
загострення протиріч глобального та локального в структурі світового співтовариства; конфлікти 
цивілізацій, міжетнічні та міжконфесійні конфлікти; проблема мультикультуралізму та політики інтеграції 
іммігрантів у соціокультурному просторі. Результати досліджень свідчать, що на сучасному історичному 
етапі назріла необхідність переходу від глобалізації до нової форми інтернаціоналізації суспільного життя 
– діалогізації [2].  

Отже, біфуркаційний спалах інноваційних ідей у XX–XXI ст. показав неможливість усвідомлення 
світу на основі універсальних поглядів, які зводять культурне різноманіття в єдине ціле. Доказом тому – 
формування національних культурологічних шкіл, які починають осмислювати себе через призму Іншого, 
тим самим підкреслюючи свою своєрідність у багатовимірному просторі світової культури. Їх наукові 
розробки інтегруються у цілісну систему наукового знання і складають теоретико-методологічну матрицю 
сучасних культурологічних досліджень. 

Усвідомлення множинності ментальних світів призвело до формування національних 
культурологічних и антропологічних шкіл з іманентними традиціями. Якщо американська школа 
складалася на базі соціальної та культурної антропології з початковим акцентом на етнологію та 
етнографію, то англійська – побудована на розумінні цінності культурної своєрідності груп людей із різних 
верств суспільства (соціальна культурологія). В той же час німецькомовна гуманітаристика базується на 
філософських традиціях; філософська спрямованість характерна також італійській школі. 
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 Особливе місце у культурологічному полі займає нідерландська школа. Розвиваючись у контексті 
традицій західноєвропейської та американської соціокультурної антропології, вона разом з тим виявляє 
свої іманентні риси: нідерландські вчені концентрують увагу на осмисленні таких соціокультурних 
феноменів як війна, фашизм, тероризм, рабство, міграція та ін. У Норвегії наука про культуру, що первісно 
перебувала під суттєвим впливом німецької етнографічної й етнологічної традицій, сьогодні спрямовує 
свій вектор на англо-американську антропологію. Своєрідність наукових розробок французької школи 
особливо проявились у сфері структуралізму, постструктуралізму та постмодернізму. Відокремлено від 
європейських шкіл стоять іберо-американська антропологічна школа та антропологія Сходу (арабо-
мусульманська, індійська, китайська, японська тощо) з іманентним світосприйняттям та менталітетом.  

Російська та українська культурологічні школи через історичні особливості свого розвитку 
формувалися й еволюціонували в одній площині, поєднавши гуманітарні традиції філології та філософії 
(тартусько-московська семіотична школа, ленінградська “формальна школа”, київська філософська школа 
тощо). У пострадянський період, вони утворили дві самостійні культурологічні гілки зі своїми 
національними традиціями.  

Висновки. Отже, культурологія сформувалася в епоху цивілізаційних трансформацій, обумовлених 
переорієнтацією світогляду на глобалізаційну модель суспільства.  Ця галузь наукового знання виникла у 
країнах Східної Європи як альтернатива західній соціальній і культурній антропології через конфлікт 
традицій двох аксіологічно різних соціокультурних середовищ та ідеологічні розбіжності щодо 
моделювання культурного процесу в просторі глобалізації (дихотомія західно-ліберальної та комуністичної 
доктрин). Парадигмальною основою культурології стають принципи: 1) культуроцентризму; 2) плюралізму 
культур; 3) інтегративності та контекстуальності культурологічного знання. 

Простеження діалогічних процесів національних культурологічних і  антропологічних шкіл показало: 
1) усі вони структурно і функціонально включені у цілісну систему наукового знання про культуру, 
відбиваючи розвиток різноманітних форм культурної рефлексії; 2) напрямок розвитку кожної національної 
школи детермінований історико-культурним процесом і соціокультурними реаліями. 
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КУЛЬТУРА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДИСКУРС НОВОГО СВІТОВІДЧУТТЯ 
 

Мета статті – розглянути сутність нового світовідчуття людини початку ХХІ століття, його відображення в сучасних 
культурних практиках як «культурну домінанту», яка виражає сутність сучасного культурного розвитку, охарактеризувати 
поняття «початок століття» як початок нового. Методологія дослідження заснована на застосуванні теоретичних методів, 
передусім аналізу, систематизації й узагальнення концепцій провідних сучасних філософів, культурологів, мистецтвознавців, а 
також зразків культурно-мистецьких явищ, які репрезентують провідні тенденції її розвитку на початку ХХІ століття. Наукова 
новизна роботи полягає в тому, що в ній актуалізовано питання про вододіл між сучасною культурою, постмодернізмом й 
історією людства, який не лише розмежовує, а й поєднує їх, наголошено, що проблема зв'язку часів, культур і традицій потребує 
сучасного зрозуміння, а цей зв'язок часів (межу) має виражатись ключовим поняттям, яке визначають по-різному: пост-
постмодернізм (Т. Тернер), транс-постмодернізм (М. Епштейн), пост-тисячоліть (Е. Ганс), псевдомодернізм (А. Кирби), 
метамодернізм (Т. Вермелен і Р. ван ден Аккер). «Початок століття» актуалізує філософську рефлексію, породжуючи рекурсію 
як спосіб організації системи, коли вона в окремі моменти свого розвитку може, за відповідними правилами, утворювати 
(викликати) змінені копії самої себе, взаємодіяти з ними і включати їх у свою структуру. Охарактеризовано сутність 
«квантовості» як модуля світосприйняття, що припускає множинність світів, у яких усі можливі значення актуалізуються 
одночасно завдяки іншому, «наявному», що є вже достовірним і очевидним. Висновки: Провідні культурні практики й естетичні 
сприйняття певного періоду утворюють дискурс, який увиразнює загальні настрої і певний спосіб «діянь» і думок». Оскільки 
жоден з термінів – пост-постмодернізм, транс-постмодернізм, пост-тисячоліть, псевдомодернізм, метамодернізм – ще не набув 
загального визнання в науці, вважаємо, що «commencement de siècle» – «початок століття» – найбільш адекватний для пізнання 
«тектонічних зсувів у культурі.  

Ключові слова: нове світовідчуття, commencement de siècle, культурна домінанта, культура «network», культура 
павутиння-мережі, «початок» як нове. 

 
Гуменюк Татьяна Константиновна, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник образования 

Украины, проректор по научно-методической работе Киевского национального университета культуры и искусств 
Культура начала третьего тысячелетия: дискурс нового мироощущения 
Цель статьи – рассмотреть сущность нового мироощущения человека начала XXI века, его отражение в современных 

культурных практиках как «культурную доминанту», выражающую сущность современного культурного развития, 
охарактеризовать понятие «начало века» как начало нового. Методология исследования основана на применении 
теоретических методов, прежде всего анализа, систематизации и обобщения концепций ведущих современных философов, 
культурологов, искусствоведов, а также культурных явлений, представляющих ведущие тенденции ее развития в начале XXI 
века. Научная новизна работы состоит в том, что в ней актуализирован вопрос о водоразделе между современной культурой, 
постмодернизмом и историей человечества, который не только разграничивает, но и объединяет их. Отмечено, что проблема 
связи времен, культур и традиций требует современного понимания, эту связь времен должно выражать ключевое понятие, 
которое определяют по-разному: пост-постмодернизм (Т. Тернер), транс-постмодернизм (М. Эпштейн), пост-тысячелетие 
(Э. Ганс), псевдомодернизм (А. Кирби), метамодернизм (Т. Вермелен и Р. ван ден  Аккер).  «Начало века» актуализирует 
философскую рефлексию, порождая рекурсию как способ организации системы, когда она в отдельные моменты своего 
развития может, по соответствующим правилам, образовывать (вызвать) варианты копий самой себя, взаимодействовать с 
ними и включать их в свою структуру. Охарактеризована сущность «квантовость» как модуля мировосприятия, что 
предполагает множественность миров, в которых все возможные значения актуализируются одновременно благодаря другому, 
«имеющемуся» и являющемуся уже достоверным и очевидным. Выводы: Ведущие культурные практики и эстетические 
восприятия определенного периода образуют дискурс, выражающий общие настроения и определенный образ «деяний» и 
мнений». Поскольку ни один из терминов – пост-постмодернизм, транс-постмодернизм, пост-тысячелетие, псевдомодернизм, 
метамодернизм – еще не общепризнан в науке, считаем «commencement de siècle» – «начало века» – наиболее адекватным 
для познания «тектонических сдвигов в культуре. 

Ключевые слова: новое мироощущение, commencement de siècle, культурная доминанта, культура «network», культура 
паутина сети, «начало» как новое. 

 
Gumenyuk Tatyana, Doctor of Philosophy, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Vice-Rector for Scientific and 

Methodical Work of the Kiev National University of Culture and Arts 
The Culture of the Beginning of the Third Millennium:The discourse of a New Attitude 
The purpose of the article is to deal with the essence of a person’s worldview at the beginning of the XXIst century, its 

reflection in modern cultural practices as a “cultural dominant” expressing the essence of modern cultural development and characterize 
the concept “beginning of a century” as the beginning of a new one. The methodology is based on using the theoretical methods, 
primarily the analysis, systematization, and generalization of the concepts of leading modern philosophers, cultural scientists, and art 
historians, as well as cultural phenomena representing the leading trends in its development at the beginning of the XXIst century. The 
scientific novelty of the work is that the problem of the watershed between modern culture, postmodernism and mankind history is 
actualized, which not only differentiates but also unites it. It is noted that the problem of the connection of times, cultures and traditions 
requires a modern understanding; this connection of times should express the key concept, which is defined differently: post-
postmodernism (T. Turner), trans-postmodernism (M. Epstein), post-millennium (E. Hans), digimodernism (A. Kirby), metamodernism 
(T. Vermeulen and R van den Akker). “The Beginning of the Millennium” actualizes philosophical reflection, generating recursion as a 
way of organizing a system, when it can, according to the relevant rules, create variants of copies of itself, interact with it and include it 
into its structure at certain points in its development. It is characterized the essence of “quantumness” as a module of the world attitude 
that supposes a variety of worlds where all possible values are actualized simultaneously due to another, “existing” and already reliable 
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and obvious. Conclusions: Leading cultural practices and aesthetic attitudes of a certain period create a discourse expressing general 
views and a certain image of “activities” and “opinions”. Since none of the terms - post-postmodernism, trans-postmodernism, post-
millennium, digimodernism and metamodernism - is yet generally accepted in science, we consider the “commencement de siècle” – 
“the beginning of the millennium” - the most adequate item for the understanding of “tectonic shifts in culture”. 

Key words: new attitude, commencement de siècle, culturally dominant, culture “network”, culture web network, “beginning” as 
a new one. 

 
Актуальність дослідження. Початок ХХІ століття, як і будь-якого іншого у світовій історії, породжує 

новий спосіб світовідчуття і світорозуміння. Феномен «Сommencement de siècle» – це своєрідна евристична 
ознака новітніх явищ в естетиці й культурі. «Початок століття» не пов'язаний з напрямами чи маніфестами. 
Ідеться про певну «культурну домінанту» (за Ф. Джеймісоном), яка виражає сутність сучасного культурного 
розвитку. Провідні культурні практики й естетичні сприйняття певного періоду утворюють дискурс, який 
увиразнює загальні настрої і певний спосіб «діянь» і думок». «Хронологічна межа між епохами завжди буде 
умовною, проте вона є: початок нового століття пробуджує сподівання, а завершення минулого – спонукає до 
підбиття підсумків. Дефініція «commencement de siècle» означає нове, тобто «початок» як нове, вона 
антиномічна до більш поширеної в гуманітаристиці – «fin de siècle» (кінець століття), хоч протиставлення 
кінця і початку століть є відносним і навряд чи становить антитезу» [4, 78]. Усе це спонукає осмислити, 
підсумувати, що було закономірним і культуротворчим, а що – минущим і випадковим.  

Аналіз досліджень і публікацій. Багато науковців у своїх працях ще наприкінці ХХ століття говорили 
про смерть постмодернізму, зокрема Лінда Хатчон стверджувала: «Все скінчено!»[5], а культурний період, 
розпочавшись 1989 року падінням Берлінського муру, збагачується новими реаліями. За словами 
оповідача роману Бена Лернера, це світ, який перебудовує себе, а Грег Дембер зауважує: «… Я 
сподівався, що хтось – журналіст, мистець або вчений – визнає цей зсув, який я помітив у музиці, кіно, 
художній літературі, і навіть у тому, як люди навколо нас розмовляли й жартували одне з одним» [6].  

Мета статті – розглянути сутність нового світовідчування людини початку ХХІ століття як «культурну 
домінанту», яка виражає сутність сучасного культурного розвитку.  

Виклад основного матеріалу. «Тектонічні» зсуви в культурі не відбуваються за кілька років, навіть за 
кілька десятиліть. Щодо постмодернізму, то навіть ті, хто ще зовсім недавно заперечував його, сьогодні 
прагнуть скоріше забути про нього й пристати до будь-якого іншого явища, не вбачаючи внутрішнього зв’язку 
між ними. Теоретики вважають, що невидимий вододіл між сучасною культурою, постмодернізмом й історією 
людства не лише розмежовує, а й поєднує їх. Ж. Дерріда стверджував, що в новітню добу проблема зв'язку 
часів, культур і традицій очікує на своє зрозуміння. Можливо, саме цей зв'язок часів має виражати ключове 
поняття, яке визначають по-різному: пост-постмодернізм (Т. Тернер), транс-постмодернізм (М. Епштейн), 
пост-тисячоліть (Е. Ганс), псевдомодернізм (А. Кирби), метамодернізм (Т. Вермелен і Р. ван ден Аккер). 
Оскільки жодне з них ще не набуло загального визнання, вкотре наголошуємо: нова епоха щойно 
розпочалася, і термін «commencement de siècle» – «початок століття» – найбільш адекватний для пізнання 
зсуву в культурі. За своїм значенням – це символ нового, «початку» як нового.  

Голландські культурологи Т. Вермейлен і Р. ван ден Аккер [2] вважають, що є художні твори, які вже 
не відповідають естетиці постмодернізму, вони потребують теоретичного осмислення і нової 
назви/дефініції. Запропоноване ними поняття «метамодернізм» здатне, на їх думку, прояснити зміст 
нового художнього світовідчуття початку ХХІ століття. Про цю ситуацію йдеться й у працях багатьох 
українських і зарубіжних дослідників. Так, А. Коклен [8]. наголошує, що традиційні «текстообрази» змінено 
на «технообрази», інтерпретацію – на «вироблення», на інтереактивність, а це новітнього естетичного 
інструментарію. П. Остера унаочнює перехід від постмодерністської інтертекстуальності до стирання 
граней між текстом і реальністю, до нового «піранделлізму» (зіткнення й переставляння нинішніх і минулих 
подій, загравання із собою і читачем). Відроджується історія й міфопоетичне світосприйняття, зневажені 
архі-постмодерністами.  

Художня культура прагне реальності, а література, мистецтво потерпають від виснаження уяви, вони 
сповнені запозичень, відлуння невідомих голосів, які й становить справжню реальність. «Початок століття» 
актуалізує філософську рефлексію, породжуючи рекурсію як спосіб організації системи, коли вона в окремі 
моменти свого розвитку може, за відповідними правилами, утворювати (викликати) змінені копії самої себе, 
взаємодіяти з ними і включати їх у свою структуру. Водночас, рекурсія – це й метод осягнення дійсності у 
мистецтві (міз–ан–абім, ефект Дросте, метапроза) [1]. На початку нового століття вона актуалізувалась як 
рекурсія=колообіг=повтор системи в межах системи, перетікання системи в саму себе. До речі, 
постмодернізм, зникаючи, проступає в тотальному «…привнесенні у філософію як її засад і фундаменту 
поза- або навіть анти-філософські інтуїції» [3, 9]. У мистецтві здавна поширені прийоми рекурсії як варіанти 
опису певної ситуації, багаторівневі конструкції на зразок «сон уві сні», «оповідь в оповіді», «вистава у 
виставі», «фільм у фільмі», «картина в картині». Один із них – «mise en abyme» (франц. – умістити в 
безодню), або прийом «матрьошки». Ця наративна (оповідна) конструкція визначає текстову рефлексію і 
становить риторичну фігуру. Вона діє шляхом редуплікації (лат. reduplicatio – подвоєння) загального 
текстового елементу на різних оповідних рівнях. Так, ідея фільму К. Нолана «Початок» (2010) – здійснення 
фантастично-промислового шпіонажу під час сну, укорінення ідей у підсвідомість, моделювання своїх і чужих 
снів. Усе це зображено як сон уві сні зі сном уві сні, і все це уві сні – на зразок матрьошки. 

Здається, постмодернізм відкрив, зруйнував і переспівав усе, що було до нього, створив складну 
конструкцію з посиланнями на все – літературу, філософію тощо. Однак йому не вдалося сповнити її 
людських емоцій – він спокійно препарує, плете, зав’язує вузли сюжетних ліній. Висловлюючись 
метафорично, постмодерний стан в культурі – це своєрідний підготовчий етап перед «нездійсненою місією», 
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укорінення в розум людства ідеї, що пробудження від багаторівневого занурення може не відбутись. А у 
випадку невдачі, можна застрягнути в глибинах безкінечної підсвідомості навіки, блукаючи в безодні темного 
й неспокійного океану розуму і спостерігаючи за створеним і забутим, яке відійшло назавжди в «нейтральні 
води культури» (Т. Адорно). Ми можемо керувати своїми думками, а отже, і всім своїм життям. Як стверджує 
Дж. Кехо, наш мозок, як і сад, можна доглядати, а можна й занехаяти. Усі ми – садівники, які вирощують 
власні сади: яку думку закладемо в нашу свідомість, так і складеться наше життя. Він створив образ нового 
героя нинішнього світу, який став на шлях несподіваних відкриттів про самого себе, про невичерпні людські 
можливості і безмежний всесвіт [7].  

Філософи і художники вважають «квантовість» модулем світосприйняття, передбачаючи множинність 
світів, у яких усі можливі значення актуалізуються одночасно. «Квантовий стрибок» людської свідомості – це 
прагнення «тут-і-тепер» імовірнісно пояснити усі можливості пізнання певних значень. Тут переважає 
«пояснювання», а не «розуміння», адже пояснювання – це функція пізнання, логічна процедура розгортання 
змісту «нового» предмета, явища, події завдяки іншому, «наявному», що вже є достовірним і очевидним. У 
цьому переконує виставка «Квантовий стрибок Шевченка» українського художника О. Грехова, який, 
зобразивши поета в образах діячів світової культури – М. Гоголя і С. Бендери, Е. Преслі і Ф. Кало, 
Дж. Горобця і Людини-павука, – поєднав паралельні світи загальнолюдських цінностей. Історично 
розмежовані, вони утворюють аксіологічні максими, не пов'язані з конкретним суспільством чи національною 
традицією.  

Квантовий стрибок у паралельні виміри буття, сон уві сні і ще в одному сні, бо нині ніхто не має права 
на істину. Навіть думка про укорінення у свідомість людини чужорідної ідеї, яку К. Нолан вважає нормою, не 
сприймається як щось неприпустиме. Книги, фільми – це не просто певні історії чи життєві уроки. Ні!!! Ми і є ті 
герої, з якими все це й відбувається, ми втрачаємо відчуття своєї реальності. Х. Л. Борхес, щодо прийому 
«матрьошки», стверджував: якщо вигадані персонажі можуть бути читачами, глядачами, слухачами, то ті, хто 
по відношенню до них є читачами, глядачами, слухачами, також можуть бути вигаданими.  

М. Фуко розглядав європейську культуру за трьома епістемами – ренесансною, класичною й 
сучасною, Г. Дембер висуває іншу тріаду – традиція, модернізм, постмодернізм. Він вважає, що кожна з цих 
епістем у своїй послідовності (!) створює фундамент для наступної, прокладаючи межі, що усвідомлюються 
людством як відокремлення від попереднього етапу розвитку. Традиція обмежує тим, що надає перевагу 
трансляції знань з минулого, посилюючи бачення і дії, які не надаються оптимізації і не сприяють індивідуації. 
Модернізм, навпаки, підкреслює винахідливість, наміри проектування, однак і він не позбавлений обмежень. 
Постмодернізм долає гординю модернізму і відновлює багатосвіт буття шляхом грайливого, іронічного 
моделювання. Його обмеження зумовлені жагою «пересмішництва» геть усього, і це нівелює будь-яку мету і 
знижує прагнення до життєтворчості. 

Метамодернізм, за Г. Дембером, розпочавшись наприкінці 90-х років, триває й нині. Він охоплює всі 
три епістеми, однак, як і кожен «текст культури», має складну будову, вразливості якої ми ще не 
усвідомлюємо. Тут художній творчості належить унікальна роль – виявити ту чуттєвість, яка виходить за межі 
хронології будь-якої епістеми як певного часопросторового відрізку культури. Г. Дембер, як свого часу 
І. Хассан щодо постмодернізму, розробив систему метамодерних стратегій в різних комбінаціях. Тут 
переважає не намір автора висловити щось «по-метамодерністськи», а наше бачення нового, яке 
спостерігаємо у творах мистецтва як початку нового. Г. Дембер наводить кілька методів, стратегій 
метамодернізму. Так знову постає тема «початку». Наводимо ці методи.  

Метарефлексивність – прискіпливість до себе. Тут саморефлексія автора постає моделлю для 
саморефлексії читача (глядача, слухача…). Зацікавлює досвід людини, яка сприймає художній твір. 
Свідомість «матрьошки» невіддільна від нашого намагання «вловити» стан нової чуттєвості. Подвійна рамка, 
або перформатизм, нова пост-постмодерністська естетика. Це зовнішня і внутрішня рамки, межі між 
художньою оповіддю й реальним світом, які довільно трансформуються, фантастично розширюючи межі 
свого перетікання. Перебуваючи у певній рамці примусу, людина ототожнює себе з неймовірним і 
неможливим у межах цієї роботи загалом. Подвійна рамка Г. Дембера перегукується з «парерга» І. Канта, з 
«парергон» Ж. Дерріди. Коливання – це поєднання-взаємодія між будь-якими елементами в опозиційній парі, 
щоб, не надаючи переваги жодному з них, стверджувати, захищати досвід і почуття окремої людини. 
Химерний (вигадливий) метод альтернативний постмодерністській іронії. Герої, завдяки своїй 
ексцентричності, виявляють щось таке, що перебуває за межами норми й універсальності, і це надає їм 
вразливості. Ця ексцентричність становить зовнішню структуру, яка перешкоджає іронії розчинити внутрішню 
структуру як емоційну правду, чуттєвий досвід персонажа. Крихітний метод – відмежування від мінімалізму 
як певного напряму. Він означає, що речі є меншими або простішими, ніж очікується. Коли модерн 
використовує мінімалізм, щоб виявити основні структури речей, а постмодернізм – щоб підірвати схильність 
модернізму до великих наративів, новий естетичний стан наближається до «крихітного», щоб надати 
вразливості, максимально наближаючи до художнього твору. Епос, тобто новий максималізм – це бунт 
проти наміру постмодернізму оминати і навіть соромитись бурхливого самовираження: екстравагантні 
виступи, надмірна сексуальність, надмір в усьому, що не обмежується тільки провокацією, а відрізняється 
грандіозною, насиченою, високотехнологічною видовищністю. Люди все частіше самі здійснюють 
самовиражальні акції, оприлюднюючи їх в мережі Інтернет.  Епос і крихітний метод корелюють одне з одним. 
Конструктивна пластика – у постмодернізмі пастиш як поєднання різних елементів історично розрізнених 
жанрів, стилів, культур. Конструктивна стилізація спрямована на утворення простору, насиченого спільним 
чуттєвим досвідом, щоб збагатити художній твір культурними цілісностями, які люди відчувають в реальному 
житті, незважаючи на суперечності між ними. Нова іронія – сплетіння щирості й іронії. Цю ідею порівнюють з 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81
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«новою щирістю» Дж. Торна, яку він характеризує як рух в культурі, спрямований на максимальне 
задоволення, насолоду, святкування радості. Г. Дембер вважає, що кількість цих методів може змінюватись.  

Хіба це не передбачення нової культури «network», культури павутиння-мережі, ризоми-лабіринту, 
блого-клонтиниуму, що неминуче має відгук у багатовимірному просторово-часовому континумі, бо містить 
значний евристичний потенціал щодо охоплення нових територій і залучення маси людей. Для дописувача 
до мережевого щоденника особливе значення має відгук «віддаленого» співрозмовника, відгук іншого, 
невідомої свідомості, бо створює особливі можливості для конструювання публічності. Стан у культурі 
початку ХХІ століття визначають поняттям «нова щирість», яка заступила постмодерністську чуттєвість і 
виявляється в таких нових-інших формах, як реаліті-шоу, інтернет-блоги, літарутру в стилі «chicklit» тощо. 
Вона чужа постмодерністській іронії і є своєрідною антиотрутою проти цинізму, поверненням до людини, до 
лірико-сповідального дискурсу.  

Висновки. У новітню добу проблема зв'язку часів, культур і традицій потребує сучасного зрозуміння, 
цей зв'язок часів має виражатись ключовим поняттям, яке визначають як пост-постмодернізм, транс-
постмодернізм, пост-тисячоліття, псевдомодернізм, метамодернізм. «Початок століття» актуалізує 
філософську рефлексію, породжуючи рекурсію як спосіб організації системи, коли вона в окремі моменти 
свого розвитку може, за відповідними правилами, утворювати змінені копії самої себе, взаємодіяти з ними і 
включати їх у свою структуру. Сутність «квантовості» як модуля світосприйняття полягає в тому, що він 
припускає множинність світів, у яких усі можливі значення актуалізуються одночасно завдяки іншому, 
«наявному», достовірному і очевидному. Оскільки жодне з них ще не набуло загального визнання, 
наголошуємо: нова епоха щойно розпочалася, і термін «commencement de siècle» – «початок століття» – 
найбільш адекватний для пізнання зсуву в культурі. За своїм значенням – це символ нового, «початку» як 
нового. 

Антиутопічний роман Девіда Фостера Уоллеса «Нескінченний жарт» (1996) [10]. порівнюють з 
«Уліссом» Дж. Джойса. Вкажемо лише на головний меседж автора: це своєрідний «надгробок» 
постмодернізму. Дія роману відбувається в недалекому майбутньому, у світі без кордонів, де купити й 
продати можна все – навіть назви місяців, головне в ній – касета із захоплюючою кінострічкою «Розвага»: 
кожен, переглянувши її, приречений дивитись знову і знову, до повного виснаження. Своєрідною рекурсією 
цієї розповіді можна вважати те, що Уоллес, тривалий час страждаючи на тяжкі депресії, 2008 року наклав на 
себе руки. «Нескінчененний жарт» – це не лише показове культурне явище, а й роман-загадка. Уже вкотре 
«людство, сміючись, прощається зі своїм минулим».  

У глобальній культурі «network» особистість сьогодні долає неймовірні перешкоди, здійснює нові 
подвиги, викликає співчуття, своєю щирістю захоплює серця і, жартуючи, виявляє себе справді живою. У 
Аристотеля animal ridens (тварина, яка сміється) означає людину на противагу тварині, це, мабуть, ще 
точніше, ніж на противагу «homo sapiens».  
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КУЛЬТУРОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ЯК СИМПТОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ЛОКАЛЬНОСТІ 

 
Метою роботи є розкриття культурологічних аспектів управління підприємствами на основі сучасної методології науки про 

культуру. Методологія. Автори, на основі сучасних концептуальних підходів культурології (некласична філософія культури, 
філософська і культурологічна герменевтика, семіотична школа), виокремлюють чотири модуси фундаментальної культурології: 
історичний, семантичний, соціальний та психологічний,−  предмети вивчення яких (ментальність, комунікації, семіозис та творчість),− у 
якості імпліцитних елементів входять до складу системи виробництва товарів і послуг, як традиційної, так і новітньої моделі 
менеджменту. Наукова новизна дослідження полягає у  доведенні залежності управлінських дій суб’єктів  глобальної економіки від 
локальних культурних умов (глокалізм як проект третьої хвилі), відповідно до школи «соціології, що розуміє» (герменевтики культури). 
Висновки. Таким чином, у проведеному дослідженні було зроблено спробу синтезу економічної теорії, теорії і практики менеджменту з 
культурологічними дисциплінами. 

Ключові слова: системи менеджменту, третя хвиля, глокалізація, семантика культури, культурні патерни, етос, 
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of producing goods and services, both under traditional and the latest management model. Scientific novelty of the research according to the 
school of «understanding sociology» (cultural hermeneutics), the authors prove the dependence of managerial actions of subjects of the global 
economics on local cultural conditions (glocalism as a third wave project). Conclusions. In the conducted research an attempt was made to 
synthesize economic theory, theory and practice of management with cultural disciplines. 

Key words: management systems, third wave, globalization, cultural semantics, cultural patterns, ethos, fundamental cultural studies, 
people of time, people of space. 

 

Актуальність теми дослідження. Значущість обраної теми дослідження обумовлена 
взаємопов’язаними науково-теоретичним, соціокультурним, прикладним та історіографічним чинниками. 
Науково-теоретичний чинник актуальності пов’язаний із підвищенням ролі і значення міждисциплінарних 
проектів, спрямованих на забезпечення діалогу гуманітаристики та позитивізму, точних наук – та наук про 
дух. Зокрема, мова йде про розширення предметного поля культурології, до складу якої, окрім традиційно 
прийнятих у вітчизняному дискурсі філософської (філософія культури, філологія) та соціальної (соціологія 
культури, культурна та соціальна антропологія) складових, визначених у класичній матриці науки про 
культуру ще її фундаторами Е. Маркаряном та М. Бахтіним, починають активно входити економічні, 
політичні, маркетингові, медійні та інші стратегії, що у цілому відповідає сучасномустану cultural studies та 
cultural analysis у європейських країнах. Взаємодія традиційного предметного поля філософсько-
культурологічної науки з економікою, менеджментом та маркетингом виявляється, зокрема, у формуванні 
таких напрямів як: психологічна та символічна антропологія (Р. Бенедикт, К. Гірц); теорія третьої хвилі 
(Д. Белл, Е. Тоффлер, Д. Гелбрейт); теорії «етичної економіки» та «суспільства переживання» (Г. Шульце, 
П. Козловськи); філософія і теорія медіа та кіберпростору (М. Маклюен, Л. Манович, Р. Бартл, Дж. Гаета); 
критична теорія, або «герменевтика підозри» (С. Жижек, Л. Альтюсер); доктрина глобалістичного шоку, 
філософія символічного обміну, капіталізму катастроф, брендингу та реклами (У. Бек, З. Бауман, 
Ж. Бодрійяр, Н. Кляйн), концепція постіндустріалізації (Я. Рабкін) тощо. Культурологічний потенціал 
менеджменту підприємств передбачає застосування теоретичних знань архетипів культури, культурних 
патернів, ментальності та картини світу у проектуванні та прогнозуванні управлінських рішень. 

Соціокультурний чинник актуальності культурологізації концепції менеджменту підприємств 
пов’язаний із прикордонним станом сучасного глобального суспільства, що в особі країн з так званим 
«світовим багатством» (термін Е. Тоффлера) [1] переходить від третьої хвилі (інформаційного етапу) до 
четвертої хвилі (так званий «альтермодерн», або «модерн для Іншого» за Н. Бурріо) [2], особливості якої на 
сьогодні залишаються невизначені. Очевидно одне: якщо у третій хвилі на грунті меритократії відбулася 
остаточна інституалізація прошарку «білих комірців» (менеджерів), що почали домінувати над синіми 
(«робітниками») на грунті розвитку індустрії знань та інтелектуальних технологій, то нині спостерігається 
зростаюча поляризація у їх взаємних стосунках, пов’язана із розривом «шлюбу» між капіталом і працею й 
утворенням двох категорій суб’єктів в архітектоніці виробничого спілкування: екстериторіалньих та 
номадичних «людей часу» (власники капіталу, підприємці, менеджери, «білі комірці») та територіально 
залежних локальних «людей простору» (робоча сила, «сині комірці», носії ресурсу). Базовий (реальний) 
конфлікт може стилізуватися під етнокультурні та будь-які інші уявні та символічні відмінності, але зустрічний 
рух капіталу і робочої сили між багатими і бідними країнами через брак управління і хиткість ролі держави як, 
з одного боку, чинника розвитку вільного ринку, а, з іншого боку, мало рухомого інституту «другої хвилі», 
тільки підкреслює обопільне соціальне напруження та асиметричну кредитну залежність. 

Якщо у третій хвилі відбувається прискорена персоналізація праці на грунті стихійного та «шокового» 
розвитку вільного ринку, то четверта хвиля вимагає цілеспрямованої дії транснаціональних та 
трансрегіональних акторів, здатних до розумного регулювання і стримування вільного ринку через 
соціокультурні стратегії. Звідси – поява і поширення таких проектів як: глокалізм (інші назви: 
«реформаторство», «скептицизм», «трансформізм», «альтерглобалізм») Р. Робертсона та інших   (концепт 
взаємодії глобального і локального через пристосування глобального до локальних умов культури); східний 
(переважно японський) «консервуючий» менеджмент, що протиставляє транснаціональному капіталу 
активність локальних економічних, політичних та культурних еліт («докука» - японський  вираз президента 
фірми «Sony» економіста та культуролога А. Моріта  − «житии на своїй землі»). Якщо постмодерн 
ґрунтувався на шоковій терапії капіталізму катастроф, то альтермодерн вимагає певної соціальної 
«анестезії» та культуролоігчної корекції шоку у формі новітнього управління стихійними економічними та 
символічними відносинами, як на вертикальному (етатичний), так і на горизонтальному (кластерний) рівні.  

Прикладний чинник актуальності продиктований специфікою менеджерської діяльності на макрорівні, 
на рівні культурного життєсвіту. На сьогодні тема управління підприємствами є широко розглянутою, особливо 
у виробничій сфері. Системи управління починають концентруватися на якості управління, що адаптується до 
конкретних культурних умов, підкреслюючи взаємозв’язок між Символічним і Реальним, між цінностями 
культури та економічними діями, надбудовою та базисом. Особливість системи TotalQualityManagement 
полягає в тому, що її запровадження потребує зміни філософії управління підприємством у дусі аксіології 
М. Вебера. Остання тісно пов’язана з загальними культурологічними проблемами, теорією культури та 
культурним психоаналізом, етнологією, етнографією та етнопсихолінгвістикою. Недарма усе більше в теорії 
управління використовуються веберівські за змістом здобутки школи символічного інтеракціонізму, яка 
передбачає використання соціометрії як методу виміри «психодрами» стосунків у колективі (Я. Морено). 
Психодрама передбачає діалог-конфлікт культурних смислів у процесі формально-організаційних стосунків 
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між людьми: якщо стосунки відбуваються на уявних рівнях статусів і ролей, то смисли занурені у травматичні 
глибини позасвідомого та виявляються виключно та культурологічними (герменевтичними) 
психоаналітичними методиками.  

Щодо історіографії проблеми, то тут зазначимо, що взаємозв’язок культурології та економіки в 
розрізі управління, починаючи з другої половини ХХ століття і до наших днів, активно досліджується 
соціологами, економістами та філософами. Так, Д. Гелбрейт стверджував, що мотивація великих 
корпорацій залежить від впливу «техноструктури», або відомчого управління, і такі корпорації керуються 
бажанням безпеки та розширення, а не прагнуть отримати максимальний прибуток. В книзі «Економічна 
теорія та цілі суспільства» він увів категорію «самоексплуатація» − діяльність роботодавця, або того, хто 
працює у своїй фірмі у якості підприємця. В своїй останній книзі «Економіка невинного обману» видатний 
соціолог та економіст висловив сумнів у тому, що акціонери та директори реально грають помітну роль в 
управлінні сучасною компанією [3, 26]. 

Таблиця 1 
 

Чинники, що обумовлюють дослідження культурологічного потенціалу в менеджменті 

 

 Чинники: Культурологічний потенціал в менеджменті: 

1 Науково-теоретичний Застосування теоретичних знань з архетипів культури, культурних 
патернів, ментальності та картини світу у проектуванні та 
прогнозуванні управлінських рішень. 

2 Соціокультурний Новітнє управління стихійними економічними та символічними 
відносинами, як на вертикальному, так (і особливо) на 
горизонтальному рівні. 

3 Прикладний Діалог-конфлікт культурних смислів у процесі формально-
організаційних стосунків між людьми 

4 Історіографічний Розгляд динаміки змін та впливів взаємозв’язків, що досліджується 
соціологами, економістами та філософами 

 
Утім, критичний аналіз наукових праць з окресленої проблематики виявив недостатнє 

висвітлення питань культурологічних аспектів управління підприємством. Звідси – окреслена нами 
значущість «культурологізації» соціально-економічної проблематики, або введення останньої в 
предметне поле науки про культуру. 

Метою нашого дослідження є теоретичний аналіз культурологічних аспектів управління 
підприємствами у філософсько-світоглядному, структурно-функціональному та психоаналітичному 
аспектах. Потребують вивчення культурно-архетипні основи закономірностей розвитку економічних явищ, 
механізми впливу патернів, еталонів та стереотипів (кенотипів) на господарчу та менеджерську поведінку 
окремих соціальних групп, що у цілому відповідає соціальній філософії веберизму («філософії, що 
розуміє») з притаманним для неї утвердженням залежності економічної поведінки колективних та 
індивідуальних суб’єктів від цінностей культури.   

Виклад результатів дослідження. Під час створення системи управління підприємства основною має 
бути мета організаційного об’єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежить 
забезпечення та підвищення якості всіх процесів управління. У рамках структур такого типу координуються 
всі роботи, пов’язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням 
продуктивності праці, ефективності виробництва та якості продукції (послуг). Така узгодженість сприяє 
створенню організаційних умов для об’єднання зусиль усього персоналу, спрямованих на підвищення 
економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.  

Інтеграція функцій, відповідно до закономірностей суспільства «третьої хвилі», не може не включати 
у себе одночасну диверсифікацію, тобто розподіл функцій за спеціалізаціями. Диверсифікація, грунтована 
на плюральності та релятивності, може призвести до розсіювання цілісності управлінської структури (так 
званої «фрагмеграції»), але цього не відбувається за рахунок синтезу установок на єдність та 
багатоманітність через своєрідну філософію Третього – корпоративного символу управління та 
виробництва, фіксованого в економіці переживання та символічного обміну як «бренд». «Бренд», таким 
чином, постає не просто як пустий знак (симулятор) престижу та соціального означування, а як спільний 
культурний орієнтир у моделюванні хартії (системи цінностей) фірми чи підприємства. 

Кількісною характеристикою менеджменту є ефективність системи менеджменту – показник, що 
характеризує співвідношення витрат на здійснення управлінських функцій і результатів діяльності 
організації. Тому, загальною характеристикою якості управління є ефективність управління. Зіставлення 
досягнутих підприємством результатів (у вартісному еквіваленті) до величини управлінських зусиль і 
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впливів є фактичним показником оцінки якості управління підприємством. В той же час, управлінські 
зусилля та впливи, як правило, вираженні через розмір витрат на управління, або через вартісну оцінку 
управлінської дії. 

На відміну від підходів до управління підприємством, які ґрунтуються на стандартизації, сучасні 
системи управління є дуже гнучкими та «м’якими», у них фактично відсутні цілком обов’язкові елементи чи 
вимоги. Здатність до утворення пластичних конфігурацій на основі взаємних трансформацій та дифузій є в 
цілому ознакою того, що З. Бауман назвав «liquid modernity», - «рідинна» («сіамська», або «гібридна») 
природа сучасних соціокультурних процесів, що взаємно проникають, перетинаються, сходяться і 
розходяться, ковзаючи ризомою машини бажань, транскультури та трансестетики, змішуючи чуттєве, 
політичне, символічне, економічне [4]. Якщо культура стає транскультурою, царством світового 
номадизму, то економіка стає трансекономікою (Ж. Бодрійяр). Навіть сама відмінність між виробником 
(producer) та споживачем (consumer) за умов присутності на постмодерному ринку волонтерської праці й 
хендмейду є вельми умовною (економічна модель покоління нульових − prosumer).  

Сама стратегія менеджменту може класифікуватися на дві умовні групи: класичну, модерну, 
екстравертну, що у дусі раціоналістичного капіталізму зорієнтована на чітку структурну і послідовну 
відповідь на зовнішній попит ринку, який вона задовольняє товарами, та некласичну, постмодерну, 
інтровертну, що, задіюючи інтуїцію та креативність (смарт-стратегії), формує через рекламу й брендинг 
символічний попит ринку та уявні образи і стилі майбутньої цільової аудиторії, підключаючись тим самим 
до «машини бажань» з її творчими, шизоїдними та ризомними рисами. Модерна стратегія містить мінімум 
ризику, але й мінімум швидкого прибутку, у той час, як посмодерн «грає» великими доходами майже 
всліпу, з колосальним фактором ризику, який вираховується приблизно на основі знань з культури, 
психоаналізу, етосу і звичаїв. Гнучкість новітньої стратегії втілюється у способові життя «хіпстерів» від 
капіталізму, що були колишніми представниками  відносно бідних урбаністичних культурних еліт («екс-
хакери»), а тому не втратили ні зв’язку з культурою, ні притаманої для маргіналів «несолідності», ні 
властивої фрілансерам схильності до безперервної дистанційної праці. 

Це унеможливлює чітку діагностику кордонів робочого та вільного часопростору, локалізація якого 
поступається місцем суцільному ефекту «захоплення» суб’єктом приватного сектору свого буття як 
публічного, перетіканню особистого часу у зайнятість, керовану самостійно та відповідно до поточних умов 
і потреб. TotalQualityManagement часто розглядають як загальну філософію управління, яка визначає 
лише базові ідеї та концепції, залишаючи підприємствам свободу вибору тих чи інших шляхів їх реалізації, 
відповідно до локальних умов, що відповідає теорії глокалзації. Тому перелік існуючих систем управління 
(концепцій) не є постійним і вичерпним, не передбачає бінарної  відповідності «концепція-галузь», 
варіюючи бачення та цінності відповідно до культурного контексту. 

Отже, ефективність менеджменту є одним з показників оцінки якості управління підприємством, а 
побудова структури системи якості управління підприємством має забезпечити якість всіх (виробничих, 
технологічних, управлінських, фінансових тощо) процесів на підприємстві, завдяки чому здійснюється 
досягнення цілей, сформульованих перед управлінцями. Відповідно до мети дослідження, розглянемо 
основні елементи систем управління та накладемо на них культурні особливості, етичні норми та певні 
моральні обов’язки, як по відношенню до суспільства взагалі, так і по відношенню до підприємства 
зокрема. 

Оскільки система управління підприємством виступає комплекс організаційно-економічних 
стандартів підприємства, які складають нормативно-технічну основу більшості систем управління, то будь-
яка система управління регулює процеси за допомогою механізмів. Систему управління підприємства 
запускає господарський механізм − тим, що забезпечує ефективні результати виробничо-фінансової 
діяльності підприємства. Господарський механізм містить сукупність організаційної структури, форм і 
методів системи управління, а також правових процесів, за допомогою яких реалізуються діяльності 
підприємства. Таким чином, господарський механізм можна розглядати як сукупність окремих механізмів, 
кожен із яких містить відповідні культурні особливості, пов’язані із способом репрезентації традиції на 
трьох рівнях: на макрорівні нації або держави; на мезорівні регіону або локусу; на мікрорівні суб’єкта як 
носія культури та семантики його повсякдення.  

Особливе значення має також символічне оснащення управлінського механізму, його дискурс або ж 
«мова» (у широкому семіотичному значенні слова «мова») як попередній порядок інтрпретації, що 
визначає хід взаємодії суб’єктів управлінського процессу. Культура входить до складу кожного сектору 
управління як його внутрішній ціннісно-смисловий  елемент, що виявляється в спеціалізованих чи 
буденних формах, формах кумулятивних чи трансляційних, традиційних та інноваційних. 

Метою функціонування системи управління є розробка і реалізація управлінських впливів чи рішень 
для формування необхідної поведінки

– −  здатність д
.  

Основні підходи до управління в економіці розділяють на традиційні та сучасні [5]. Традиційні 
підходи в сучасному управлінні (узагальнення практичного досвіду; емпіричний, на основі конкретних 
ситуацій; людської поведінки) є основою для подальшого теоретичного аналізу, а сучасні ефективно 
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спрямовані підходи дозволяють визначити методологічні прийоми, за допомогою яких розробляються 
методи активної дії на об'єкт управління.  

Якщо ж говорити про культурологічні аспекти, то вони притаманні і традиційному, й інноваційному 
підходам до управління. Так, традиційний менеджмент акумулює і транслює історично сформовані 
закономірності культурних явищ, еталони, стереотипи, а сучасна модель управління звернена до 
психології творчості та креативності. Соціальні ж та семіотичні елементи культури притаманні обом 
підходам. Щоб зрозуміти класифікацію культурних елементів менеджменту, розглянемо таблицю 2, де 
подано складові фундаментальної культурології на основі узагальнення низки теоретичних джерел з 
метадисциплінарних студій культури  [6]. 

 
Таблиця 2 

 
Модуси культурних складових в управлінні підриємствами 

 

 Чинники Специфіка в управлінні підприємств 

1 Соціокультурний 
(культура  
в суспільстві) 

1. Розгляд співробітників з урахуванням поділу на мікрогруппи, що 
утворюють різні субкультури.  
2. Урахування співіснування у підпорядкуваннях по вертикалі симбіозу 
націй, регіонів та локусів, кожен з яких відрізняється своїми культурними 
особливостями, ціннісними перевагами, смаками, стилем та способами 
життя 

2 Психічний (людина  як 
носій культури)  

Урахування різних видів взаємодії та реаліації працівників, що призводять 
до різних управлінських наслідків: 
1) Особистість як носій культури. 
2) Группова взаємодія та соціальне відтворення особистості. 
3) Комплекс стабільних соціокультурних стереотипів. 
4) Аналіз творчої діяльності людини (новації в культурі). 

3 Семіотичний (знакова 
та комунікативна функції 

культури) 

Врахування різних видів прояву та спілкування працівників, що призводять 
до різних управлінських наслідків: 
1) Типологія знаків у семіосфері. 
2) Системи інформаційного обміну та соціальної самоідентифікації. 
3) Культурні форми як ознаки. 

4 Історичний (розуміння 
культури) 

Аналіз динаміки змін та впливів ваємозв’язків різних наук: 
- трактування поняття «культура»; 
- культура як норма у прийняті рішення. 

 
Як бачимо, соціальні, історичні, психічні, семантичні модуси буття культури формують відповідні 

культурологічні аспекти управління, на яке впливають: 

- факти культури, що формують загальну систему культурних феноменів;  

- способи реалізації та освоєння культурних феноменів;  

- динаміка взаємозв’язку культурних систем; 

- зв'язок між елементами культури; 

- норми, цінності, типи культур, культурні коди.  
Система управління, розглядаючи окремо кожну зі складових фундаментальної культурології, 

накладає створену на підприємстві культуру відповідно до поділу на групи (мікрогрупи) з урахуванням 
психології группової взаємодії та соціального відтворення особистості. Культурологічні аспекти в системі 
управління підприємством формують та у свою чергу потрапляють під вплив спілкування та взаємодії 
людей у суспільстві за рахунок механізмів соціалізації, інкультурації та соціокультурної самоідентифікації 
особистості.  

Сучасні, ефективно спрямовані підходи, є фактично культурологічними методологіями 
корпоративного менеджменту, тобто вони, окрім того, що є системами управління, ще й містять в своїй 
основі філософію культуротворення. Приймаючи до уваги сучасну тріадичну типологію культури В. 
Подороги (культура виробництва, пам’яті та розваги, чи забуття) [7], можна сказати, що сучасний 
менеджмент містить усі три її складові.  

Розглядаючи систему управління підприємством в сучасних умовах, постає окреме питання 
формулювання культурних аспектів впливів на процеси управління. Розподіливши складові 
фендаментальної культурології, можна виокремити різні рівні впливу культури. Формування субкультур в 
межах виробництв може бути як на рівні структурних підрозділів так і на рівні певних інтересів. Урахування 
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комунікативних звязків, які є предметом вивчення соціальної культурології, дозволяють впливати на 
управлінські рішення задля покращення ефективності управління системою, до складу якої включається 
також аксіолоігчна, етична, діалогічна складова, що зрештою сприяє «екологізації» сучасної економіки.  

Важливим є урахування психології культури відповідно до усіх чотирьох рівнів. Стереотипи, 
шаблони мислення не є прийнятними для більшості ситуацій під час прийняття рішень, але творча 
діяльнсть людини у нестандартних ситуаціях має бути задіяна виважено. Урахування можливостей рівнів 
психології культури дозволяє мати стабільні рішення, притримувати баланс взаємодії та соціального 
відтворення в межах управління, забезпечує управління відповідним арсеналом символічного запасу 
значень. 

Культурні феномени, усвідомлені як тексти, транслюють соціально значущу інформацію. 
Комунікативна форма культури на підприємствах являє собою документообіг, листування та інші види 
письмової взаємодії. Використання декількох мов, або формальних підходів, до ведення організаційного 
процесу і розглядається культурною семантикою. Семантичний порядок в культурі, динаміка процесів 
соціальної комунакації, типологія семантичних об’єктів є необхідними для визначення та дослідження 
загальної системи управління підприємством, робота якого залежить від психотипу, етосу та ментальності, 
притаманних даній культурній традиції та виражених у відповідних знакових репрезентаціях. 

Висновки. Таким чином, у проведеному дослідженні було зроблено спробу синтезу економічної теорії, 
теорії і практики менеджменту з культурологічними дисциплінами. Основною задачею міждисциплінарного 
проекту стало обгрунтування залежності управлінських рішень суб’єктів економічної діяльності від культурних 
умов, архетипів, етосу, ментальності та символічних механізмів комунікацїї, прийнятих у даному суспільстві. 
Накладаючи матрицю фундаментальної культурології на теорію менеджменту, нам вдалося виділити модуси 
його культурних складових: соціокультурний, семіотичний, психічний та історичний, − що присутні у структурі  
управління на макрорівні держави, мезорівні регіону та мікрорівні локусу. Культурологічні аспекти є 
необхідними на різних рівнях управління підприємствами. Їх урахування дозволить покращити взаємодію 
працівників, підвищити ефективність управління, переглянути загальну філософію управління з урахуванням 
культури з метою покращення показника співвідношення витрат на здійснення управлінських функцій і 
результатів діяльності організації. 
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СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ  
ПЕРІОДУ  ДИРЕКТОРІЇ (1918–1920 рр.) 

 
Мета роботи. Дослідити концептуальну спрямованість, організаційно-функціональну структуру, форми і методи 

діяльності дипломатії Української Народної Республіки  (УНР) періоду Директорії із пропаганди за кордоном культурних й 
мистецьких здобутків українського народу з метою формування позитивного іміджу української державності та її утвердження у 
тогочасній системі міжнародних відносин. Методологія. Методологічну основу  дослідження становить комплексне 
застосування сукупності методів наукового пізнання: загальнонаукових (філософських) методів; спеціальних наукових методів; 
галузевих методів історичної науки, інструментарію інших соціогуманітарних наук. Зокрема, застосування історико-системного 
методу дозволило дослідити модель культурної дипломатії в єдності її організаційних та змістовних форм, та у статусі 
підсистеми зовнішньополітичного апарату української держави. Наукова новизна. У статті на основі архівно-документальних 
джерел  здійснюється спроба провести узагальнююче дослідження системи культурно-інформаційної діяльності української 
дипломатії в інтересах утвердження нової суверенної держави у системі міжнародних відносин. Висновки. В період Директорії 
у межах дипломатичної й міжнародно-інформаційної діяльності склалася певні зародки культурної дипломатії України. Її 
тогочасна модель включала спеціалізовані підрозділи МЗС та інформаційно-пропагандистського відомства, профільні 
підрозділи дипломатичних представництв за кордоном. З’явилися перші загальнодержавні або відомчі нормативно-правові 
документи, що визначали спрямованість міжнародної інформаційно-культурної роботи, конкретні завдання діяльності 
державних установ у цій сфері. Влаштовувалися гастролі художніх колективів, докладалися зусилля до налагодження 
книговидавництва, виставкової діяльності, кінофотопропаганди. Навіть у скрутних фінансово-матеріальних умовах  надавалася 
посильна інформаційно-культурна допомога українцям в діаспорі або на етнічних територіях, окупованих іноземними 
державами. Був надбаний позитивний досвід залучення зарубіжних українців до поширення відомостей про культурно-
цивілізаційні здобутки українського народу.  

Ключові слова:  українська культура, українське державотворення, дипломатія, культурна дипломатія, міжнародне 
інформування, Українська Народна Республіка. 
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гуманитарных дисциплин Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Становление культурной дипломатии Украинской Народной Республики периода  Директории (1918–1920 гг.) 
Цель работы. Исследовать концептуальную направленность, организационно-функциональную структуру, формы и 

методы деятельности дипломатии Украинской Народной Республики  (УНР) периода Директории по пропаганде за рубежом 
культурных  и художественных достижений украинского народа с целью формирования позитивного имиджа украинской 
государственности и ее утверджения в тогдашней системе международных отношений. Методология. Методологическую 
основу  исследования составляет комплексное применение совокупности методов научного познания: общенаучных 
(философских) методов; специальных научных методов; отраслевых методов исторической науки, инструментария других 
социогуманитарных наук. В частности, использование историко-системного метода позволило исследовать модель культурной 
дипломатии в единстве ее организационных и содержательных форм, а также в статусе подсистемы внешнеполитического 
аппарату украинской державы. Научная новизна. В статье на основе архивно-документальных источников  предпринимается 
попытка провести обобщающее исследование системы культурно-информационной деятельности украинской дипломатии в 
интересах утверждения нового суверенного государства в системе межнародных отношений. Выводы. В период Директории в 
рамках дипломатической и межнародно-информационной деятельности сложились определенные истоки культурной 
дипломатии Украины. Ее тогдашняя модель включала специализированнные подразделения МИД и информационно-
пропагандистского ведомства, профильные подразделения дипломатических представительств за рубежом. Появились первые 
общегосударственные или ведомственные нормативно-правовые документы, определявшие направленность международной 
ифнормационно-культурной работы, конкретные задачи деятельности государственных учреждений в этой сфере. 
Устраивались гастроли художественных коллективов, предпринимались усилия по налаживанию книгоиздательства, 
выставочной деятельности, кинофотопропаганды. Даже в тяжелых финансово-материальных условиях  оказывалась 
посильная информационно-культурная помощь украинцам в диаспоре или на этнических территориях, оккупированных  
иностранными государствами. Был приобретен позитивный опыт привлечения зарубежных украинцев к распространению 
сведений о культурно-цивилизационных достижениях украинского народа.  

Ключевые слова:  украинская культура, украинское государственное строительство, дипломатия, культурная 
дипломатия, международное информирование, Украинская Народная Республика. 
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attempt to conduct the generalizing research of the system of cultural-informational activity of Ukrainian diplomacy on behalf of the 
development of the new sovereign state in the system of international relations. Conclusions. During the Directorate period in the 
frames of diplomatic and international-informational activity, some germs of Ukrainian cultural diplomacy have been formed. Its model of 
that time consisted of the special MFA departments and informational-propaganda office, the specialized units of the diplomatic 
representatives abroad. The first nationwide or offices legal documents were created, which were determined as the international 
information-cultural activity orientation, as the specific tasks of the state offices activity in these spheres. The concert tours of artistic 
collectives were organized, the state tried to set up the book publishing, exhibitions activity, cinema-photo propaganda. Even in the 
difficult financial-material conditions, the feasible informational-cultural assistance to the Ukrainians abroad or on the ethnical territories 
occupied by the foreign states was provided. The positive experience of the Ukrainians abroad involvement to the spread of the 
knowledge about Ukrainian cultural-civilization heritage was created.   

Key words: Ukrainian culture, Ukrainian state creation, diplomacy, cultural diplomacy, international informing, Ukrainian 
People’s Republic.   

 
Актуальність теми дослідження. Обумовлена доцільність акумулювання повчального історичного 

досвіду розгортання інформаційно-культурної пропаганди за кордоном як складової посилення 
позитивного іміджу України як суб’єкта міжнародних відносин, за умов нечуваного зростання ваги «м’якої 
сили» в сучасних міжнародних відносинах та в арсеналі забезпечення безпеки держави.  

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі культурно-інформаційні заходи у контексті зовнішньополітичної 
діяльності УНР у 1918–1920 рр. знайшли відображення у працях В.Варгатюка, Я.Попенка, В.Шамраєвой з 
історії дипломатичної діяльності Директорії або її певних напрямів [4, 15, 20]. Інформаційно-культурні акції 
згадуються у монографічних дослідженнях  І.Дацківа, В.Матвієнка, В.Соловйової  щодо діяльності 
дипломатичного відомства України доби Української революції 1917–1921 рр. [8, 11, 17], а також 
узагальнюючих та навчально-методичних працях з історії зовнішньої політики Української державності [13]. 
На акціях культурної дипломатії фокусували увагу дослідники міжнародно-інформаційної діяльності 
дипломатичних відомств України згаданого періоду [1, 2, 3, 5, 6].  Можна констатувати, що дослідження 
«культурного вектора» історії української дипломатії ХХ ст. ще не виокремилося у науковий напрям, хоча  
зусилля, які нині докладаються до налагодження роботи профільного підрозділу МЗС України, потребують 
поглибленого вивчення й урахування повчального ретроспективного досвіду. Українським центром 
культурних досліджень започатковано документально-видавничий проект «Джерелознавчі студії з історії 
культурної дипломатії» (публікація репрезентативних документів з історії світового турне Української 
Республіканської Капели 1919–1924 рр.) [9]. 

Мета дослідження. Виявлення концептуальної спрямованості, організаційно-функціонального 
механізму, форм і методів «культурної дипломатії» як важливої складової дипломатичної діяльності із 
утвердження України як суб’єкта тогочасних міжнародних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Після зречення влади гетьманом П.Скоропадським (14 грудня 1918 р.) 
проголошується відновлення Української Народної Республіки (УНР). Республіка з самого початку заявила 
про своє бажання всебічно розвивати міжнародні контакти і проводити незалежну зовнішню політику 
Трудовий Конгрес (передпарламент) визначив концептуальні засади зовнішньополітичних взаємин 
України, внісши до п.7 «Закону про форму влади на Україні» положення про те, ще «український народ 
хоче бути нейтральним і у дружніх стосунках з усіма іншими народами», всебічно розвивати ці стосунки, не 
має територіальних претензій до інших держав [16, 2; 10, 5]. 

Існування незалежної  державності в Україні відбувалося у надзвичайно скрутних міжнародних 
умовах. Зокрема, серйозним фактором, який ускладнював міжнародне становище України та значно 
обмежував ефективність її дипломатичних зусиль, було негативне в цілому ставлення до суверенної 
української державності з боку володарів післявоєнної Європи – країн Антанти. Згадані держави, 
насамперед Франція, свою політику відносно Східної Європи орієнтували на відродження «єдиної Росії». 
Вони ж прагнули до створення за рахунок західних українських та білоруських земель «Великої Польщі» як 
головного ланцюга антирадянської «Малої Антанти». «Здавалося, що весь культурний світ, особливо 
держави Антанти, – йшлося у посланні голови уряду УНР Б.Мартоса до президента Паризької мирної 
конференції від 27 червня 1919 р., – ... які оголосили право всіх народів на самовизначення, підтримають 
морально і матеріально Директорію УНР. Але на превеликий жаль і на диво демократії всього світу, 
Антанта, зважаючи на наклепи ворогів України, російських та польських імперіалістів, затягує справу 
визнання суверенних прав українського народу...» [19, оп.2, спр.280, арк.41].  

Західні політичні кола і, особливо, громадськість, залишалися незадовільно поінформованими про 
державотворчі пошуки українського народу й взагалі про Україну як таку, минуле й культурно-цивілізаційні 
здобутки українського народу.  «Наша держава, – йшлося у звіті МЗС УНР від липня 1920 р., – ... для 
підтримання української державності взагалі і українського питання за кордоном має тільки два фактори: 1) 
армію, що з зброєю в руках визначає перед світом існування України, і 2) пресу, завдяки якій можна 
впливати на хід політичних подій відносно України» 

 
[19, оп.2, спр.14, арк.22].  Відповідно, поставали такі 

провідні завдання в галузі зовнішньополітичного інформування, які випливали з її міжнародного становища 
та провідних завдань міжнародної політики УНР: 

▪ інформування зарубіжних політичних кіл та громадськості про становище в Україні, спрямування 
УНР на міжнародній арені; 

▪ здобуття за кордоном інформації, необхідної державним структурам УНР, міжнародне 
інформування населення України; 
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▪ протистояння за кордоном ворожій Україні пропаганді. 
Підкреслимо, що за умов автаркії зі сторони великих держав (що особливо яскраво проявилося при 

вирішенні  Антантою  на Версальській конференції «українського питання» на користь Польщі) українська 
дипломатія об’єктивно не мала можливості брати повноцінну участь у власне політико-міжнародних 
справах, що перетворювало міжнародно-інформаційну роботу на провідну ділянку роботи представництв 
УНР за кордоном.  Важливою складовою інформаційної діяльності зовнішньополітичного відомства УНР 
стала, говорячи сучасною термінологією, культурна дипломатія – застосування (просування) культурного 
продукту та культурно-мистецьких установ з метою забезпечення сприятливих умов для реалізації 
завдань зовнішньої політики держави, поліпшення її іміджу серед іноземних спільнот. 

Основними робочими органами МЗС УНР по здійсненню інформаційно-культурної роботи стали 
відповідний підрозділ центрального апарату відомства та дипломатичні представництва республіки за 
кордоном. Крім того, МЗС УНР залучало до цієї праці і деякі інші закордонні установи республіки. До 
складу Загального департаменту МЗС входив відділ преси. На цей підрозділ, судячи із документів щодо 
його поточної роботи, покладалися такі функції: 

▪ керівництво поточною інформаційною діяльністю закордонних установ республіки; 
▪ забезпечення закордонних установ МЗС відомостями про становище в державі й політику 

керівництва УНР; 
▪ вироблення інструктивних документів щодо організації закордонної пропаганди, які виносилися на 

розгляд урядові; 
▪ узагальнення інформації, яка надходила з-за кордону та доведення її до керівництва МЗС. 
Основне навантаження з міжнародно-інформаційної праці припадало на закордонні дипломатичні 

представництва республіки. У квітні 1919 р. Рада Міністрів УНР ухвалила Закон «Про зміну і доповнення 
Закону від 16 червня 1919 р. про штати посольств». В Законі підкреслювалося, що головне завдання 
представництв УНР полягає у «правильному інформуванні європейської спільноти в українських справах 
для досягнення позитивного впливу на вироблення європейської опінії як до українського народу, так і до 
відбудови його держави» [19, оп.2, спр.1, арк.12]. У складі посольств і надзвичайних дипломатичних місій 
запроваджувалися підрозділи (відділи, бюро тощо) з інформаційної роботи. 

Крім негативних факторів суто міжнародного порядку ведення міжнародно-інформаційної роботи 
ускладнював дефіцит кваліфікованих кадрів з мас-медіа в лавах української дипломатії. До цього 
додавалася і така об‘єктивна причина як дезорганізація роботи центрального державного апарату УНР і 
слабкість зв‘язків між Центром і дипустановами, дефіцит фінансування та інформації з України.  

Незважаючи на об‘єктивні труднощі й навмисні перепони у справі розгортання інформаційної праці 
за кордоном українська дипломатія не відмовлялася від активних дій на цьому відповідальному терені. 
Свідченням цьому можуть слугувати спроби місій УНР налагодити видання власних періодичних органів, 
через які за кордоном поширювалася культурологічна інформація. Зокрема, у 1919 р. посольство УНР в 
Болгарії налагодило випуск болгарською мовою неперіодичного журналу «Українське слово», вийшло 4 
номери видання. Спільно із громадськими колами цієї держави представництво випустило 17 номерів 
двотижневика «Українсько-Болгарський Преглед» накладом 500 примірників. Крім інформативних 
матеріалів про Україну, журнал містив повідомлення про українську історію, мову та культуру, друкував 
вірші Т.Шевченка, І.Франка та інших митців. Основними читачами видання були українофільські кола 
болгарської інтелігенції [12, 166].  Дипмісія УНР у Празі організувала друк часопису «Народ» українською 
мовою, який виходив до липня 1920 р. З грудня 1919 р. місія УНР у Греції організувала випуск україно-
грецького двотижневика, який висвітлював історію двосторонніх відносин, культуру обох народів. 

До числа провідних напрямів інформаційно-культурної роботи української дипломатії за кордоном 
можна віднести і видавничу діяльність. Ряд дипломатичних закладів УНР приділяли помітну увагу видавничій 
діяльності. Дипмісія УНР в Празі започаткувала серію друкованих видань «Познаємо Україну» з метою 
пропаганди геополітичної та етнокультурної спільності слов‘янських народів. Першою в серії вийшла 
брошура С.Дністрянського «Українці і чехи». За нею вийшла праця І.Бочковського «З історії України та 
українського відродження», яка містила стислий огляд історії України та огляд подій в ній з 1917 р. 

Празьке ж представництво заснувало чесько-українське видавництво «Всесвіт», що дозволило 
приступити до підготовки й видання більш ґрунтовних праць, у т.ч.  збірника «Культура України» (до 15 
друк. арк.) із розвідками з історії національної літератури, мови, музики, театру, архітектури, преси, 
народної творчості. Готувалися книга С.Дністрянського «Україна», збірники вибраних творів Т.Шевченка й 
біографічна брошура про Кобзаря, Л.Українки, О.Кобилянської, В.Винниченка [19, оп.2, спр.576, арк.6-10]. 

Суттєву допомогу видавничий діяльності української дипломатії надали закордонні українські 
видавництва: «Вернигора», «Дзвін», «Українська Мистецька Накладня», «Дніпросоюз», «Літературний 
інститут», «Олеся» та інші, розташовані у Відні [18, оп.2, спр. 152, арк.18].  

Інформаційно-культурну діяльність за кордоном передбачалося розвивати і через можливості 
Міністерства преси і пропаганди УНР (далі – МПП). Статутом МПП передбачалися такі завдання 
відомства, як допомога розвитку «української національної публіцистично-літературної творчості та 
зміцненню серед українського народу національно-культурної і політично-державної свідомості через 
поширення....часописів, журналів, періодичних і неперіодичних видань, книжок». Один з проектів 
створення закордонного інформаційного органу МПП передбачав заснування в одній з нейтральних 
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європейських держав «Генерального Українського Агентства Інформації і Літературної Пропаганди».  
Серед його функціональних підрозділів передбачалися Комітет літературної пропаганди  та Бібліотека 
українознавчої літератури [18, оп.1, спр.1, арк.83]. 

Виник і ще більш масштабний проект щодо створення у Швейцарії «Закордонного відділу 
Департаменту Пропаганди й Інформації» МПП із вклченням до його структури секцій: політичної, 
промислово-економічної, культурно-освітньої й видавничої секцій, пропагандистсько-інформаційної, 
видавничої й господарської   [18, оп.1, спр.1, арк.24].  

Цікавою сторінкою історії культурної дипломатії  доби Директорії УНР є застосування засобів 
художньої творчості. Вже у грудні 1918 р. член Директорії УНР С.Петлюра доручив голові музичного 
відділу Міністерства народної освіти К.Стеценку та керівнику етнографічної секції цього ж відділу 
О.Кошицю організувати пропаганду української справи за кордоном художніми засобами

 
[14,  ч.1. с.19-20].  

На початку 1919 р. за кордон виїхала Українська республіканська капела (до 100 учасників), яка 
отримала статус окремої мистецької організації при Міністерстві освіти. Капела мала завдання 
«поширювати за кордоном мистецьку культуру України, показати Західній Європі, що українці справді є 
окремим народом, який має власну культуру» [14, ч.1, с.20]. 

В європейських країнах Капела дала значну кількість концертів: у Парижі – 7, Швейцарії –10, Франції 
– 25, Бельгії – 6, Голландії – 5, Лондоні – 10, Берліні – 22. У липні 1920 р., не отримуючи фінансування 
колектив припинив існування. За словами В.Винниченка: «...капела з честю, з великою любов‘ю й 
надзвичайним хистом виконала це трудне і чисте завдання, дала європейській громадськості наочну 
лекцію високої художньої культури українського народу»

 
[7, 425]. Колишніми членами Капели було 

створено на Закарпатті музично-драматичне товариство «Кобзар», яке вело інтенсивну культурну 
пропаганду серед місцевих українців, що опинилися під іноземною окупацією

 
[19, оп.2, спр.26, арк.289]. 

Урядовцями УНР, причетними до інформаційно-пропагандистської справи і надалі висувалися 
проекти ведення пропаганди на користь України за кордоном художніми засобами. Так, у листі від 8 
вересня 1919 р. співробітника Української державної друкарні О.Загорського-Френкеля до посла УНР у 
Швейцарії був запропонований проект організації пропаганди засобами театру і кіно в цій державі. 
Передбачалося створення відділу театрально-кінематографічної пропаганди, який би почав готувати 
фотовиставки, кінострічки про історію і побут українського народу, хроніку революційних подій та бойових 
дій за незалежність, створювати театральні трупи та проводити агітаційні подорожі по Швейцарії

 
[19, оп.1, 

спр.24, арк.79-81]. 
Наукова новизна. Полягає у спробі наукової реконструкції становлення моделі міжнародної 

культурно-інформаційної діяльності як одного із найменш досліджених аспектів історії міжнародних зв’язків 
України. 

Висновки. За часів Директорії УНР (1918–1920 рр.) в Україні було створено певну систему органів 
міжнародного інформування у вигляді спеціальних підрозділів зовнішньополітичного відомства, його 
закордонних установ, відповідних підрозділів відомства преси і пропаганди, окремих спеціалізованих 
інформустанов за кордоном. Зовнішньополітична пропаганда об’єктивно набула статусу пріоритетного 
напряму діяльності міжнародного відомства України. 

Сформувався організаційно-функціональний механізм культурної дипломатії, в основі якого 
перебували спеціалізовані підрозділи центрального апарату МЗС та дипломатичних представництв. У 
розпорядчих документах міжнародно-інформаційної діяльності по лінії МЗС та МПП УНР культурологічну 
роботу було визначено з-поміж пріоритетних напрямів роботи. Розроблялися проекти запровадження 
спеціалізованих культурно-просвітницьких закладів України за кордоном. 

Формами культурологічної пропаганди виступали підготовка літератури з історії української 
літератури, мистецтва, фольклорно-етнографічної тематики, щодо діяльності визначних діячів 
національної культури тощо; публікація профільних статей у періодичних виданнях (і заснування таких 
видань силами дипустанов); виступи художніх колективів тощо. В якості перспективних каналів поширення 
культурно-інформаційного продукту слушно розглядалися кінематограф й театральні колективи. 

Посильну допомогу у розгортанні інформаційно-культурного впливу на закордонну аудиторію 
надавали громади та організації українців в діаспорі, а також прихильні до української справи іноземні 
громадяни. 
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК АНТИТЕЗА МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ  
(НА ПРИКЛАДІ ПОРІВНЯННЯ ІДЕЙ МАКСА ГОРКГАЙМЕРА,  

ТЕОДОРА АДОРНО ТА ЕВЕРЕТТА М. РОДЖЕРСА) 
 

Мета статті полягає у висвітленні особливостей інноваційної культури шляхом її порівняння з масовою культурою на 
основі діалогу текстів Макса Горкгаймера, Теодора Адорно «Діалектика Просвітництва. Філософські фрагменти» та Еверетта М. 
Роджерса «Дифузія інновацій». Методологічна основа дослідження базується на використанні методів детермінізму, 
порівняльного та системно-структурного аналізу, соціокультурних студій, а також принципів філософської герменевтики. 
Наукова новизна дослідження полягає у встановленні та аналізі причинно-наслідкових зв’язків, що мають місце у появі 
інноваційної культури в суспільстві масового споживання, у порівнянні інноваційної культури та масової культури. Висновки. 
Поява інноваційної культури – наслідок масштабів поширення масової культури, при цьому інноваційна культура є антитезою 
масової культури та знищує масову свідомість як таку. Підвищення рівня інновативності індивіда призводить до його виходу зі 
стану масової свідомості. Рівень освіти та відкритість до перманентної освіти сучасного користувача інтернету засвідчують, що 
він є засобом глобалізації сучасної культури, а не тотальності масової культури як однієї з її форм. Інноваційна культура долає 
«масовість» людини у суспільстві.  

Ключові слова: масова культура, інноваційна культура, Макс Горкгаймер, Теодор Адорно, Еверетт М. Роджерс. 
 
Кириленко Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой философии 

Киевского национального университета культуры и искусств 
Инновационная культура как антитеза массовой культуры (на примере сравнения идей Макса Хоркхаймера, 

Теодоро Адорно и Эверетта М. Роджерса) 
Цель статьи заключается в освещении особенностей инновационной культуры путем ее сравнения с массовой 

культурой на основе диалога текстов Макса Хоркхаймера, Теодора Адорно «Диалектика Просвещения. Философские 
фрагменты» и Эверетта М. Роджерса «Диффузия инноваций». Методологическая основа исследования базируется на 
использовании методов детерминизма, сравнительного и системно-структурного анализа, социокультурных исследований, а 
также принципов философской герменевтики. Научная новизна исследования заключается в установлении и анализе 
причинно-следственных связей, имеющих место в появлении инновационной культуры в обществе массового потребления, в 
сравнении инновационной культуры и массовой культуры. Выводы. В результате проведенного исследования было 
установлено, что появление инновационной культуры – следствие масштабов распространения массовой культуры, при этом 
инновационная культура является антитезой массовой культуры и уничтожает массовое сознание как таковое. Повышение 
уровня инновативности индивида имеет следствием его выход из состояния массового сознания. Уровень образования и 
открытость к перманентному образованию современного пользователя интернета свидетельствуют, что он является средством 
глобализации современной культуры, а не тотальности массовой культуры как одной из ее форм. Инновационная культура 
преодолевает «массовость» человека в обществе.  

Ключевые слова: массовая культура, инновационная культура, Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Эверетт 
М. Роджерс. 

 
Kyrylenko Kateryna, Doctor of Education, Associate Professor, Head of the Department of Philosophy, Kyiv National 

University of Culture and Arts 
Innovative culture as the antithesis of mass culture (on the example of the comparison of the ideas of Max Horkheimer, 

Teodor Adorno, and Everett M. Rogers) 
The purpose of the article is to highlight the peculiarities of innovation culture by comparing it with mass culture on the basis 

of the dialogue of texts by Max Horkheimer, Theodor Adorno «Dialectics of Enlightenment. Philosophical fragments» and Everett M. 
Rogers «Diffusion of Innovations». The methodology of the study is based on the use of determinism, comparative and system-
structural analysis, socio-cultural studies, as well as principles of philosophical hermeneutics. The scientific novelty of the study is to 
establish and analyze the causal and investigative relationships that take place in the emergence of innovation culture in a society of 
mass consumption, in comparison with innovation culture and mass culture. Conclusions. As a result of the research, it was found 
that the emergence of an innovation culture is a consequence of the scale of the spread of mass culture, while the innovation culture is 
the antithesis of mass culture and destroys the mass consciousness as such. Increasing the level of innovativeness of an individual 
leads to his way out of the state of mass consciousness. The level of education and openness to permanent education of modern 
Internet user testify that it is a means of globalization of modern culture, rather than the totality of mass culture as one with its forms. 
Innovation culture overcomes the «mass» of a person in a society. 

Key words: mass culture, innovation culture, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Everett M. Rogers. 

 
Актуальність теми дослідження. Запит на інновації, що експонентно зростає у всіх сферах сучасного 

життя, все активніше спонукає науковий дискурс до використання такого поняття, як інноваційна культура. 
Це словосполучення було утворене як похідне від терміну «інновація», яким позначають ідеї (інвенції), які 
трансформувалися в ринковий продукт, процес, послугу чи управлінське (або організаційне) рішення. 
Нагальним питанням для наукового дослідження інноваційної  культури є встановлення її ґенези, а також 
взаємозв’язків з іншими культурними формами. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Розробка терміну «інноваційна культура» має місце як у документах 
Євросоюзу, зокрема: «Зелена книга інновацій» (1995) (European Commission. Green Paper on Innovation. COM 
(95) 688. – Brussels, 1995), «Перший план дій в сфері інновацій» (1996) (Commission of the European 
Communities. The First Action Plan for Innovation in Europe. COM (96) 589. – Brussels, 1996), Регламенті 
/294/2008 Європейського парламенту від 11.03.2008 «Про створення Європейського інституту інновацій та 
технологій» (Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 
establishing the European Institute of Innovation and Technology); так і в наукових працях вітчизняних та 
зарубіжних дослідників (О. Андросова, А. Гріцанов, В. Бондарєв, Т. Бочкарьова, П. Діамандіс, С. Котлер, О. 
Коюда, К. Крістенсен, В. Кремень, Б. Лісін, Р. Міленкова, Т. Соболь, Б. Санто, Р. Флоріда та ін.).  

Науковці вивчають різні моделі поширення інновацій і констатують, що в сучасному світі відбувається 
перехід від лінійної моделі поширення інновацій (яка передбачала впровадження результатів 
фундаментальних, прикладних досліджень, їх дослідно-конструкторських розробок у реалізацію та 
виробництво певного продукту (О. Андросова)) до системної моделі (в ній продукування нового відбувається 
у результаті взаємодії індивідів із середовищем та між собою, має місце безперервність та багатовекторність 
інноваційного процесу (Б. Санто)). Побудова системної моделі поширення інновацій стала свідченням того, 
що інноваційна культура як культура засвоєння, впровадження та продукування інновацій є характеристикою 
вже не лише індивіда, але й соціокультурного середовища.  

Інноваційна культура настільки глибоко укорінилася в різних сферах життєдіяльності сучасної людини, 
що є всі підстави говорити про інноваційну культуру як форму сучасної культури [2]. Культурна форма як така 
створює свій культурний продукт, продукує власну технологію творення культурних артефактів та формує 
власні світоглядно- методологічні принципи [5, 307]. Інноваційна культура є творенням великої кількості 
найрізноманітніших інновацій, формує інноваційні за змістом та формою технології, формує нові світоглядні 
засади, що базуються на синергетичній парадигмі фундаментальності.  

Як культурна форма інноваційна культура пов’язана з іншими культурними формами сучасності, а 
концепт «інноваційна культура» корегується з іншими концептами, такими, як: постіндустріальне суспільство, 
знаннєве суспільство, інформаційне суспільство, суспільство сталого розвитку, дигітальне суспільство тощо. 
Порівняльні розвідки цих концептів вже були предметом наших попередніх досліджень. 

Цікавим та продуктивним для розуміння суті інноваційної культури та для більш глибокого розуміння 
процесів, що відбуваються в сучасному світі, є порівняння інноваційної культури та масової культури, що і є 
метою цього дослідження.  

Наукова новизна дослідження полягає в порівнянні ідей Адорно, Горкгаймера та Роджерса як 
дослідників, що є авторами хрестоматійних текстів із вивчення, відповідно, масової та інноваційної культури, 
на прикладі їх найбільш відомих праць. 

Порівняння ідей зазначених дослідників дотепер не було предметом окремого вивчення. Так, пошук на 
платформі Web of science на початок квітня 2019 року показує 0 спільних згадувань зазначених авторів у 
публікаціях усіма представленими на платформі мовами у всіх видах документів. При цьому творчість 
окремо кожного із дослідників була предметом зацікавлення науковців. Зокрема, пошук у всіх видах 
документів усіма мовами висвітлює 2816 згадувань Адорно (із них 1179 у статтях англійською мовою), 8279 
згадувань Роджерса (у тому числі 4344 у статтях англійською мовою), 503 згадувань Горкгаймера  (у тому 
числі 172 у статтях англійською мовою). Попри те, що в цих показниках зафіксовані дані різних дослідників із 
зазначеними прізвищами, вони є репрезентативними в контексті заданого пошуку.  

Виклад основного матеріалу. Макс Горкгаймер (Max Horkheimer), німецький філософ та соціолог, 
разом з іншим філософом Теодором Людвигом Візенгрундом Адорно (Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno) 
пишуть твір під назвою «Діалектика Просвітництва. Філософські фрагменти» («Dialektic der Aufklaerung. 
Philosophische Fragmente») (1947). В книзі йде мова про небезпеку раціональності як світоглядної домінанти 
доби Нового часу та загрозливу роль раціональних підходів у культурі, які закономірно призводять до її 
руйнування; про індустрію культури та масову культуру як інструмент маніпуляцій і продукування ціннісно 
спустошеного культурного продукту, який не твориться, а виробляється. Тиражування такого продукту для 
аудиторії, що постійно зростає, є бізнесом, власники цього бізнесу вмотивовані виключно економічними 
інтересами. Споживання такого продукту має наслідком деградацію суб’єкта, його збайдужіння до всього, 
навіть до самого себе. Як наслідок, людина втрачає здатність до творчості, а культура закономірно рухається 
в напрямку саморуйнування. Вивченню масової культури присвячена також ціла низка інших праць, 
більшість з яких вже стала хрестоматійними (Т. Адорно, Д. Белл, А. Моль, Д. Рісман, Дж. Сторі, Г. Тард, 
Х.Ортега-і-Гассет, М. Горкгаймер, К. Ясперс та ін.).  

Цікавість обраного твору обумовлена заявленим у назві статті протиставленням. Горкгаймер та 
Адорно розглядають масову культуру як втілення принципу раціональності, і це, на їх думку, призводить до 
знищення культури. Але саме знаннєвість та раціональність є важливими характеристиками сучасної 
інноваційної культури, яка, з одного боку, заперечила уніфікованість та замкнутість систем, утверджує 
синергетичну парадигму мислення, а з іншого, – дбає про поширення і тиражування нововведень. Тож маємо 
нагоду з’ясувати: інноваційна культура є антитезою масової культури, чи її трансформацією? 

Еверет Роджерс (Everett Rogers) – американський соціолог, що відомий своїм твором «Дифузія 
інновацій» (Diffusion of Innovations) (1962), який мав кілька перевидань та кілька доопрацьованих редакцій 
протягом п’яти десятиліть поспіль (1971, 1983, 1995, 2006 рр.). «У цій книзі йдеться, – зазначає автор, – про 
закономірності дифузії інновацій, тенденції їх поширення в різних культурах, а також про самі інновації та 
людей, які їх впроваджують» [6, 16]. Роджерс доводить, що «поширення інновацій – це універсальний процес 
соціальної зміни» [6, 15]. «Інновація, – на думку дослідника, – це ідея, практика чи об’єкт, що їх індивід або 
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інший суб’єкт впроваджування сприймає як нові» [6, 31]. Дифузія потрактовується дослідником як особливий 
тип обміну ідеями та комунікації в суспільстві. 

Вивченню інновацій, так само як і вивченню дифузії інновацій присвячено ціла низка інших праць цілої 
плеяди різних авторів (Н. Гросс, Е. Катц, П.Ф. Лазерсфельд, Дж.А. Мур, Б. Райан Т. Стюарт, Г. Тард, та ін.). 
Ця  праця видається репрезентативною тому, що розглядає дифузію інновації не лише на індивідуальному 
рівні, але й в рамках цілої соціальної системи, вивчає окреслені процеси протягом тривалого періоду часу. 
«Загалом дифузійна теорія Е. Роджерса … базувалася на узагальненнях емпіричних досліджень і 
синтезувала їх у цілісний науковий підхід, що дістав практичне застосування як основа різноманітних теорій 
реклами і маркетингу, пов'язаних з впровадженням нового продукту або ідеї в масову свідомість» [4]. 
Водночас із цим, Е. Роджерс створив психологічні портрети споживачів інновацій, які є предметом для 
порівняння з «людиною маси». Цікавим видається міркування над питаннями: інноваційна культура потребує 
людини маси як засобу поширення інновацій чи долає «масовість» людини у суспільстві, вимагаючи від неї 
продукування інновацій; чи є мережеве суспільство, що сприяє дифузії інновацій, суспільством натовпу, – що 
і є  завданням цієї наукової розвідки. 

Масова культура стала типовим явищем, що охоплює собою різні форми сучасної культури. Вона має 
визначальною характеристикою якісний вимір і самого культурного продукту, і його споживача. Синонімом до 
слова «споживач» став термін «людина маси», а вислів «масова свідомість» використовується і для 
характеристики окремих індивідів, і для оцінки явищ сучасної культури. Визначальною особливістю «маси» є 
нівелювання особистісних характеристик, існування у стані «як всі», уникання прийняття рішень та зняття з 
себе відповідальності за їх виконання, керування інстинктом натовпу, втеча від рефлексії та саморефлексії.  

Як зазначає Горкгаймер, «через фільтр культурної індустрії проходить весь світ» [7, 24], втім, як 
показав час, не застрягає у ній. Філософ пов’язує появу масової культури з тотальним поширенням цінностей 
просвітництва, критеріїв раціональності та уніфікованості, домінуванням виробничих аспектів життя над усіма 
іншими. Для підтримки цієї тотальної виробничої машини необхідні нові продукти для масового тиражування. 
«Постійна потреба в нових ефектах, які б так само лишалися прив’язані до старої схеми, стає лише 
додатковим законом системи, що примножує нависаючу міць заведеного порядку (…). Кожне нове явище 
вже до такої міри є штампом, що врешті решт вже не може з’явитися нічого, що б заздалегідь не несло би у 
собі відбиток загального тренду, що б не визначалося автоматично як придатне до витку» [7, 27-28]. 

Та з часом таких нових, але в основі своїй типових явищ стає замало. Виникає потреба в нових 
явищах та продуктах, якими б можна було зацікавити розбалуваного масовим виробництвом споживача та 
оживити виробничий процес, що втрачає попит на свою продукцію. Так виникає потреба в інноваціях, які 
своїм корінням мають індустріальне суспільство («найкраще індустрія культури склалася саме в 
індустріально розвинених країнах» [7, 35]), а наслідком, – появу структур постіндустріального суспільства. 

Як відомо, інноваційна культура зорієнтована на новий, атиповий продукт, який би своєю 
привабливістю (в тому числі і комерційною) був цікавий і споживачу, і виробнику, який би мав свою родзинку, 
яка вигідно вирізняє його серед іншого. Інновація заперечує стереотипність, схематизм та стандартизацію. 
При цьому вона є діалектичною єдністю старого та нового, яка і виявляє себе в ній. Продукти масової 
культури також часто поставали на ґрунті традиції, але вони були її тиражуванням часто до тих кількісних та 
якісних вимірів, в яких вже не залишалось духу самої традиції. Інновація натомість веде діалог з традицією, є 
її «новою комбінацією» (Й. Шумпетер). 

Інновація, згідно Е. Роджерса, не просто деяка ідея, рішення чи об'єкт, який містить у собі певну 
новизну. Це таке нововведення, яке отримує визнання та використання, яке поширюється та впроваджується. 
На початку своєї книги «Дифузія інновацій» дослідник наводить досить промовистий факт: комп’ютерна 
клавіатура А. Дворака, використання якої пришвидшує набір тексту на комп’ютері, не стала інновацією, 
незважаючи на свою безсумнівну користь. Інновація потребує інноваторів, тих, хто її впроваджує та споживає, 
потребує людей з високим рівнем розвитку інноваційної культури. Роджерс зазначає, що 2,5 % людей мають 
високий рівень інноваційної культури, вони першими впроваджують інновацію (це «новатори» чи 
трендсеттери). 13,5 % дослідник називає «ранніми впроваджувачами», це, як правило, люди, що готові до 
нового, яке вже було частково апробоване, але ще не стало розтиражованим (як правило, ці люди мають 
авторитет у суспільстві, до їх голосу прислуховуються). По 34% – кожна більше третини населення – це так 
звана «рання більшість» та «пізня більшість», останні, – це ті, хто намагається не відставати від інших в 
своєму слідуванні «духу часу». Близько 16% людей – це «забари», пізні адепти, вони більше консерватори, ніж 
інноватори, але інновація як вже дещо загальновизнане та очевидне стає предметом і їх використання [6, 313]. 

Впроваджувачі інновації не є представниками масової свідомості. Людина маси на певному етапі 
долучається до процесу поширення інновації, але при цьому вона змушена долати усередненість та 
рутинний спокій власного існування; можемо констатувати, що у такий спосіб відбувається еволюція масової 
свідомості та трансформація масової культури в умовах «знаннєвого» чи «інформаційного суспільства». Про 
це промовисто свідчить розроблена Е. Роджерсом «категоризація впроваджувачів інновацій» [6, 313], про яку 
йшлося вище і яку автор детально розробляє у своїй праці. 

Важливу роль у творенні та дифузії інновацій, а також у тиражуванні засобами інформаційних 
технологій артефактів масової культури нині відіграють інформаційні та дигітальні ресурси сучасної культури. 
Як вони впливають на взаємостосунки масової та інноваційної культури? 
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Інтернет щороку охоплює все більшу і більшу аудиторію споживачів. Кількість інтернет-користувачів у 
світі становить на 2019 рік 4,388 млрд. осіб (такі дані наводяться у звіті «Цифрові медіа у 2019»  [1]) і це 
складає 57% загального населення планети. Кількість активних користувачів соціальних мереж – 3,484 млрд. 
В Україні мережею інтернет користуються 58% населення країни. Зазначений звіт підготовлений глобальною 
агенцією «We are social», що надає комунікаційні послуги, займається SMM-менеджментом та 
консультування у цій сфері. Як зазначено у звіті, найбільш відвідуваним веб-сайтом у світі, так само, як і 2018 
р., стала пошукова система Google. Другим у рейтингу став популярний відеохостинг YouTube, – це ресурси, 
що є цифровим джерелом інформації і використовуються переважно з метою її пошуку та розповсюдження. 
[1] Цікавим доповненням цих даних є дослідження соціального портрету інтернет-аудиторії, яке було 
здійснено Інтернет Асоціацією України, яка ще 2010 року започаткувала проект Opinion Software Media – 
медіадослідження інтернет-аудиторії України. Згідно результатів цього дослідження, соціально-демографічна 
структура регулярних користувачів інтернет-послуг в Україні на травень 2019 р. є такою: 37% – люди з 
вищою освітою, 7% – з неповною вищою освітою, 40% – і середньо-спеціальною освітою, 12% аудиторії 
мають повну середню освіту, 4% – неповну середню освіту [3]. Як бачимо на прикладі наведених даних, 
освітній рівень користувачів інтернет-послуг є достатньо високим, а використання інтернет-ресурсів з метою 
здобуття знань є пріоритетним. Обидва показники (рівень освіти та готовність до перманентної освіти) є 
формотворчими для розвитку інноваційної культури як особистісної характеристики сучасної людини; вони 
промовисто засвідчують, що інтернет є засобом глобалізації сучасної культури, а не тотальності масової 
культури як однієї з її форм. 

 На думку Е. Роджерса, «характеристики користувачів інтернету подібні до ознак ранніх 
впроваджувачів більшості інновацій» [6, 505], щодо характеристик яких зазначає: «ранніх впроваджувачів 
поважають інші члени на їхньому рівні системи; вони уособлюють успішне, виважене застосування нових 
ідей» [6, 316]. «Приймаючи інновацію, ранні впроваджувачі допомагають розпочати формування критичної 
маси» [там само]. Показово: не «є масою», а «формують її»; ця маса визначається як «критична», що є 
кількісним показником, а не якісним (як зазначали вище, саме останній як усереднена характеристика є 
визначальною рисою ідентифікації маси як стану існування). 

Висновки. На рівні споживання та дифузії інновації потребують значної кількості споживачів чи 
«масовості», але ця «масовість» є кількісним, а не якісним показником. Людина маси як уніфікований 
знеособлений індивід середньостатистичного (або нижче) рівня розвитку не може бути споживачем 
інновацій. Інноваційна культура такого індивіда у її найелементарніших формах (як здатність до сприйняття 
інновацій) є не розвиненою, а масова свідомість, яка визначає світогляд такої людини, відштовхує все нове 
та чинить йому спротив. Тому, на нашу думку, інноваційна культура є наслідком масштабів поширення 
масової культури, але водночас і її антитезою, є тим, що знищує масову свідомість як таку. «Мережеве 
суспільство», що є середовищем виникнення та дифузії інновацій нині, не є «суспільством натовпу». На зміну 
масової свідомості приходить «мережева свідомість», якісні характеристики якої принципово інші. 
Предметом подальших наукових розвідок мають стати порівняльні характеристики «масової свідомості» та 
«мережевої свідомості» в контексті їх впливу на становлення інноваційної культури, а також вивчення 
«мережевої свідомості» на предмет її впливу на формування інноваційної культури.  
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MEMETICS AND FRAMING IN CONSTRUCTING THE VALUE-SENSE CONCEPTS  
OF THE MODERN SOCIO-CULTURAL SPACE 

 
Purpose of Research. The purpose of the research is to analyse the ways of constructing value-sense concepts of the modern socio-

cultural space by the means of memetics and framing. Methodology. The methodology of the research includes the analytical, axiological, 
culturological methods to study the framing and memetics as the fundamental methods of forming the socio-cultural reality and its value-
semantic definitions. Scientific Novelty. The scientific novelties of the research are for the first time to find out the points of interaction of the 
memetics and the framing of the socio-cultural everyday space by the means of the communication and to prove their influence on the formation 
of the mass consciousness and value-semantic definitions of the representatives of society. Conclusions. The processes, which are occurring 
in various spheres of public life, are reflected in the texts of the means of the mass culture. Everyone perceives any information through the 
prism of his own system of values. Materials that broadcast the "other" value system may be partially or even completely incomprehensible, 
unacceptable. It leads the formation of the neutral or negative ratings. Social phenomena and processes become the valuable ones, by their 
including into the system of subject-object value relationships. We can see the difference of the axiological meanings in the communication of 
the representatives of different ("alien") cultures, which differ in the specifics of the value orientations in the axiological sphere of the society. The 
development of the ability of critical thinking and rational attitude to the proposed values by the media space are important in the context of the 
intensification of the information flows. They are formed by means of framing and memetics. In addition, they are aimed at reducing the level of 
the thoughtless perception and imitation the information. The virtual or cyber environment focuses on the important events, aspects, and 
attitudes and gives them some estimations and involves them to a discourse, facilitating them by the analytical summaries of «experts» and 
«opinion leaders». 

Key words: memetics, framing, frame, values, mass consciousness, communication. 
 
Денисюк Жанна Захарівна,  доктор культурології, завідувч відділу наукової  та редакційно-видавничої діяльності  

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
Меметика та фреймінг у конструюванні ціннісно-смислових концептів сучасного соціокультурного простору 
Мета роботи – аналіз способів конструювання ціннісно-смислових концептів сучасного соціокультурного простору засобами 

меметики та фреймування. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, аксіологічного, культурологічного методів 
у вивченні фреймінгу та меметики як основоположних методів формування соціокультурної реальності та її ціннісно-смислових 
визначень. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше проаналізовано  та віднайдено точки перетину та спорідненості 
меметики та фреймування соціокультурного повсякденного простору засобами комунікації та доведено їх вплив на формування 
масової свідомості та ціннісно-смислових визначень представників соціуму загалом. Висновки. Процеси, що відбуваються в різних 
сферах суспільного життя, віддзеркалюються в текстах ЗМК.  Кожна людина сприймає будь-яку інформацію крізь призму власної 
системи цінностей. Матеріали, які транслюють «іншу» ціннісну систему, можуть бути частково або навіть повністю не зрозумілими, не 
прийнятними, що й зумовить появу нейтральних або негативних оцінок. Соціальні явища і процеси набувають статусу цінного, 
включаючись у систему суб'єкт-об'єктних ціннісних відношень. Розходження ціннісних смислів особливо чітко простежується в ході 
комунікації представників різних («чужих») культур, які відрізняються специфікою ціннісних орієнтирів у аксіофсфері соціуму. Важливим 
в умовах інтенсифікації інформаційного потоку є вироблення здатності критичного мислення та свідомого ставлення до пропонованих 
медіапростором цінностей, які формуються засобами фреймування та меметики, знижуючи рівень бездумного їх сприйняття та 
наслідування. Віртуальне або кібер-середовище фокусує певні важливі події, аспекти, відношення, надаючи їм певні оцінки, залучаючи 
їх до того чи іншого дискурсу, підкріплюючи аналітичними резюме «експертів» та «лідерів думок».  

Ключові слова: меметика, фреймінг, рамка, цінності, масова свідомість, комунікація. 
 
Денисюк Жанна Захаровна, доктор культурологии, заведующая отделом научной и редакционно-издательской 

деятельности Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Меметика и фрейминг в конструировании ценностно-смысловых концептов современного социокультурного 

пространства 
Цель работы − анализ способов конструирования ценностно-смысловых концептов современного социокультурного 

пространства средствами меметики и фреймирования. Методология исследования заключается в применении аналитического, 
аксиологического, культурологического методов в изучении фрейминга и меметики как основных методов формирования 
социокультурной реальности и ее ценностно-смысловых определений. Научная новизна работы заключается в том, что впервые 
проанализированы и найдены точки соприкосновения и родства меметики и фреймирования социокультурного повседневного 
пространства средствами коммуникации и,  доказано их влияние на формирование массового сознания и ценностно-смысловых 
определений представителей социума в целом. Выводы. Процессы, происходящие в различных сферах общественной жизни, 
отражаются в текстах СМК. Каждый человек воспринимает любую информацию сквозь призму собственной системы ценностей. 
Материалы, которые транслируют «другую» ценностную систему, могут быть частично или даже полностью не понятны, не 
приемлемыми, что и обусловит появление нейтральных или негативных оценок. Социальные явления и процессы приобретают 
статус ценного, включаясь в систему субъект-объектных ценностных отношений. Различие ценностных смыслов особенно четко 
прослеживается в ходе коммуникации представителей различных («чужих») культур, которые отличаются спецификой ценностных 
ориентиров в аксиосферы социума. Важным в условиях интенсификации информационного потока является выработка способности 
критического мышления и сознательного отношения к предлагаемым медиапространством ценностей, которые формируются 
средствами фреймирования и меметики, снижая уровень бездумного их восприятия и подражания. Виртуальная или кибер-среда 
фокусирует определенные важные события, аспекты, отношения, предоставляя им определенные оценки, привлекая их к тому или 
иному дискурсу, подкрепляя аналитическими резюме «экспертов» и «лидеров мнений». 

Ключевые слова: меметика фрейминг, рамка, ценности, массовое сознание, коммуникация 
 

Actuality of Research. The modern socio-cultural space is unthinkable without an informational and 
communicative component, which is increasingly becoming a key tool in the forming of the mass consciousness. 
Moreover, it creates its flexibility, ability to think over, adaptability and relation. The information saturation causes the 
rooting in the constructing of the social reality by means of the media and their technologies, which become the 
superstructure of our objective reality. The framing of individual events and phenomena of life is one of the most 
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effective practices of the constructing the reality. Another manifestation of it is the creating the fake blocks of 
information that is a kind of informational intervention, which can affect the interpretation of real events. In general, 
the frames are considered as the forms of the social interactions, which mostly determine the content of these 
interactions and organise the people’s life experience. So, the frames are the cognitive schemes, models of 
interpretation of the events, some patterns, which define the versions of the interpretations. These specific features 
of the framing allows us to use framing as a cognitive tool for constructing the socio-cultural and media narrative. It 
can be the means to substantiate the decisions and actions, to form stereotypes of the public opinion and human 
behaviour patterns. 

The method of memetic influence is also the means and method of the purposeful influence on the system of 
value-semantic coordinates. It is aimed at the replication of memes as cultural and value units of information, which 
keeps the value sense as well as serves as a means of the symbolic designation. So, we should note that the 
formation of new / other meanings and value definitions / preferences and their symbolisation in the cultural space 
are being under the influence of the active applying of the above-mentioned methods as the means of the 
constructing reality in the medium of the media. Thus, the communication becomes a decisive factor in the 
structuring and dynamics of the society, where the conscious formation of the narrative-discursive context takes 
place. 

Analysis of Researches and Publications. The issue of the study of the axiological component in the 
functioning of the informational and communicative environment and the interaction of the mass media with the 
social value system has been analysed in the works of the following scientists: foreign theorists – J. Habermas, 
S. Cohen, N. Luhhman, S. Hall, N. Stephenson , A. Kapto; Ukrainian researchers - A. Bashuk, V. Vladymyrov, 
O. Hrytsenko, N. Zrazhevska, V. Ivanov, S. Kvit, V. Korneev, N. Kostenko, O. Kuznetsova, V. Lizanchuk, J. Los’, B. 
Potiatynyk, T. Prystupenko, V. Rizun, K. Seragym, O. Serbenska, Yu. Finkler, N. Shumarova; scientists of the near 
abroad  abroad - V. Berezin, Y. Miroshnikov, T. Naumenko, L. Svitych, V. Sidorov, G. Solganyk, E. Pronin. 

The purpose of the research is to analyse the ways of constructing value-sense concepts of the modern 
socio-cultural space by the means of memetics and framing. 

Main part. The determinant nature of the information influence on a person, a society or a state means the 
formation of the social ideal, a national ideology and the abstract notions about the necessary attributes in various 
spheres of the human being. We can add the formation of the ideological principles of the system of the relations that 
can be assessed through the prism of such concepts as good and evil, truth and falsehood, beauty and ugliness, 
admissible and forbidden, justified and unfair, etc. In addition, the social values are the part of the individual 
psychological structure as the personal values, which are one of the sources of the behaviour motivation. The 
formation of value world occurs in parallels with the development of the society. So, we should to research the 
dynamics of the value aspects of the information interaction to optimise the forms of the social interaction.  

The instruments of the media communication, determined by the logic of the civilization and technological 
development, have become the independent sphere with its own semiosis and values that define the vectors of the 
evolution of various fields of the society, including the axiological one. The meaning of the communication as a social 
process of the transferring of the values is very popular in the modern communication science. Thus, in the 
conditions of the information society «the communication really becomes an epicentre of the public and political life. 
Moreover, it is the source of the formation of the new forms of the social relations». In our opinion, it even can be a 
system or a kind of the element with the ontological status [5, 17]. 

The digital format of the newest means of the communication contributed to the renewal of the cultural 
paradigm, shifting our attention from the characteristics of the on-screen culture development to the network or digital 
one. However, the visual component is the priority for both of them. The informational and communicative space, 
created by the Internet network and its technological improvements, has transformed into the separate informational 
and socio-cultural space with its potential for cultural development and the production and distribution of semio-
senses. 

Analysing the communication as a movement of meanings, we should point out that the value orientation is 
one of the essential features of the social communication. The information, which is the main component of the 
communication, is the immediate carrier of the value meanings in the communication process. The activity of the 
MMC is axiological. So, it is aimed at the dissemination of the valuable information, systems of worldviews, 
structured according to a certain system of values. The main units of the organisation of the various interactions are 
values. Communication, which includes the values and orientations, becomes the special interest of the era. 

The axiological component of the communicative processes at different levels of social reproduction is a 
decisive indicator of the spiritual state of the society, which allows us to study its viability in the future development. 
The value component of communicative relations is rooted in the system of the social values, produced in the 
process of development of a socio-cultural form and fixed in various social norms [9, 188]. 

The sociocultural space is one of the most important determinants of the axiological communication. 
Describing, the socio-cultural space as a multilevel and diverse phenomenon or the combination of culture and 
society, O. Shakirova, a scientist, emphasizes that its basis and main dimension are values, which «frame the socio-
cultural space, where the society exists with its norms, customs, traditions, social agents and other elements of 
sociality» [1, 141]. According to the researcher, the «monads» are the basic units of the sociocultural space and 
values that represent behavioural stereotypes, mental and language structures. They are reproduced by various 
generations and form the collective memory. The destruction of the value system inevitably leads to the elimination 
of these sociocultural units (monads) [11, 97]. 
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New formats of the culture existence and its artefacts in the network determine the Internet technologies by 
the generating the new communicative practices. There are the radical rethinking of value-semantic dominant and 
the revision of the category in a digital environment. The Internet has substantially transformed the contemporary 
cultural space values by the immanent internal structure, which is characterized by a non-linear way of organizing 
the informational and communicative integrity of the Internet space. The Internet spreads the instant and multi-vector 
information, which gives huge dynamism to both values and anti-ones.  

Due to the processes of globalization and cultural assimilation, the values of other socio-cultural fields 
penetrate into the value matrix of the society. The nature of the peripheral values is changing. It gives them an 
opportunity to get the independent status and significance in the socio-cultural space. This internal state of the 
axiosphere is called the rhizomming (in the terminology of Postmodern), modelled as a nonequilibrium entity. We 
can see it in the emergence of the new lines of direction and axioms-semantic «knots». Their results are «value 
formations and value transformations», which ultimately lead to the atypical, non-standard value point of view and its 
extension into a meaningful entity [11, 98]. 

The main tasks of the value are to support the social relations among people, to facilitate their identification, to 
help people in difficult life situations and to create the atmosphere of confidence in human relationships [2, 9]. 

The social values as the political and economic and cultural-spiritual ones, cooperate and define value and 
behavioural benchmarks of the representatives of the society. In general, the basis of the axiological sphere of the 
society is the vital values, designed to meet the needs of the individuals. Everything that acts as the object of human 
desire belong to the values. In addition, they are the universal ideal principles, which arise from the vital necessity to 
normalize the sociocultural existence [3]. 

Instability, destructive dynamics characterize the sociocultural chronotope of the present. They demonstrate 
the transitional state of the information age culture. Deforming the humanistic dominant values, it is a point of the 
bifurcation, doubling and re-loading of the cultural meanings and the axiological sphere of the society. 

On the one hand, the availability of the electronic communication tools allow us to express our own opinions, 
judgments in social networks and other segments of the Internet, and to engage in discussion problems. On the 
other hand, the manipulative nature of electronic media is still present, where we can always give the desired one for 
the real. That is why there is the actualization of information wars, fakes in modern conditions. The latter are the 
means of distorting the reflection of events in order to be interpreted in the proper way. According to P. Aleksandrov, 
we may add more media-mystification, which is the artificially created events, designed exclusively for their 
spectacular media presentation. In addition, the media-mystification is a method of purpose-oriented design of the 
quasi-reality [1, 26]. The ways to achieve the goal are the technology of «information noise», changing or distorting 
the context, blurring the authors’ intentions, the limiting of the automated filters. All of them are the challenges for the 
whole society, including the professional or expert environment [10, 243]. 

In addition, there are many other information-psychological technologies of influence, which are based on the 
practices of framing and knowledge of stereotyped behavioural models and scenarios, probable knowledge about 
typical situations and the expected development of the relationship of real and imaginary objects. The frames are the 
unconstructed forms of the social interaction, which determine its content (reality). The researchers state that these 
technologies become the tool of the manipulative influence and social control as well as the technology of generating 
associativity and value modifications [1, 143]. 

The main goal of the information wars is to change the characteristics of the social consciousness and the 
axiological sphere of the culture in the necessary direction. So, they rule the information flows. The result of this 
confrontation is the collision of the cultural strata and «the formation of the new information and propagandist 
anthropological reality» [7, 13]. 

In our opinion, the main elements of the information consumption should be the installation of a conscious 
understanding of it, the responsibility for the information, which means the ability to determine its quality, evaluate, 
and verify the correspondence of messages, the significance of the text and its fair sources. Today, all these skills 
should become the essential components of the information consumption culture and the system of public values. 

The media environment, formed by the new communication technologies, has actively joined the process of 
the symbolic construction of the reality. There is the interpreter as a meta-semiotic construct in the process of 
communication and semantic relations among signs. It establishes the sign nature of the relationship between the 
sender and the recipient in the communication process. In her opinion, the process of interpreting the sign is the 
uniting the elements in a sequential chain that establishes the relations among different ways of using the original 
mark, as well as the possibility of its recognition in the communications. Thus, the communication participants 
convert the polysemantic message / text into the special process of the media game to decode all its meanings and 
connotations or give them new. It makes the process go up to the new level with the involvement of the new 
communicants. Consequently, all works, which exist in the context of the Internet communication, are dynamic, 
interactive and changeable. 

Framing is one of the ways to present the information in modern media. It is the special classification of the 
background knowledge, existed in the users’ minds. In the Internet space, the distribution of any information (which 
makes it actualized for a time) is fixed and marked by the signs of the hashtags. Therefore, we can create any kind 
of information resource to attract others to communication. At the level of the everyday understanding, the Internet 
space became the synonymous with the media virus or the viral communication. Its main element is the symbolically 
indicated information, which is manifested in the forms of memes (which can be interesting, entertaining, unusual, 
absurd and aimed at the attracting human attention), transmitted by people in the Internet without any participation of 
the state institutions. Analysing the viral information, the theorists admit that it has been existing for a long time. For 
example, gossips, folklore, sacred texts and other formulation with constant content operated according to this 
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principle. However, due to the development of the Internet, we can see the rapid prosperity of such messages and 
the mechanisms of their dissemination [6, 161]. 

Finally, the dissemination of the viral memetic texts includes various aspects that indicate the virulence of the 
text content. The concept of virus includes both the immanent attractiveness of texts (memes) and the role of the 
external factors, including patterns of their perception. The features of the Internet memes are «high repeatability, the 
enormous distance of the form from the content, the flexibility of the framing, the intertextuality of its nature in the 
anti-textuality of its use procedures, forcing and emergency time, periodicity of its existence, etc. » [4, 119]. 

In the communicative space, the manipulations are determined by the functional characteristics of the 
memetic mechanism of constructing media meanings. They contribute to the formation of the focus of attention, 
which causes all external (contextual, cultural background, which are not the part of the horizon of coordinated, 
constructed (framed) events) to disappear (or to be irrelevant). The using of frame formations (frames) can be 
realized consciously and unconsciously, because it is based on the semiotic (sign) basis of the frame as the mental 
one. We can see it in various areas of public life and in the texts of the MMC. Everyone perceives any information in 
the light of its own value system and knowledge. 

The scientific novelties of the research are for the first time to find out the points of interaction of the memetics 
and the framing of the socio-cultural everyday space by the means of the communication and to prove their influence 
on the formation of the mass consciousness and value-semantic definitions of the representatives of society.  

Conclusions. The processes, which are occurring in various spheres of public life, are reflected in the texts of 
the means of the mass culture. Everyone perceives any information through the prism of his own system of values. 
Materials that broadcast the "other" value system may be partially or even completely incomprehensible, 
unacceptable. It leads the formation of the neutral or negative ratings. Social phenomena and processes become the 
valuable ones, by their including into the system of subject-object value relationships. We can see the difference of 
the axiological meanings in the communication of the representatives of different ("alien") cultures, which differ in the 
specifics of the value orientations in the axiological sphere of the society. The development of the ability of critical 
thinking and rational attitude to the proposed values by the media space are important in the context of the 
intensification of the information flows. They are formed by means of framing and memetics. In addition, they are 
aimed at reducing the level of the thoughtless perception and imitation the information. The virtual or cyber 
environment focuses on the important events, aspects, and attitudes, gives them some estimations, and involves 
them to a discourse, facilitating them by the analytical summaries of «experts and opinion leaders». 
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ПРАВО НА ПРАЦЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
 
Мета роботи – окреслити характерні риси, та основні аспекти права на працю як соціокультурного феномену. Методологія 

дослідження проявляється у міждисциплінарності та ґрунтується на системі загально-наукових, спеціально-наукових методах, що, в свою 
чергу, відображають системний метод, герменевтичний метод, історичний метод, логіко-семантичний метод, метод порівняльного аналізу. 
Наукова новизна роботи полягає у обґрунтуванні розуміння права на працю як соціокультурного феномену з використанням правових та 
соціокультурних методологічних підходів. Висновки. Враховуючи міждисциплінарні методологічні підходи, право на працю є складовою 
не лише механізму правового регулювання, але й складовою соціокультурного механізму, що додає стабільності трудовим відносинам. 
Культура праці в сучасних умовах займає чільне місце в корпоративних політиках роботодавців, що потребує міждисциплінарного підходу 
у їх розробках та структуруванні. Цілісність права на працю залежить від правових та соціокультурних, історично-етнічних чинників, що дає 
можливість розглянути низку нових проблем функціонування правової системи.   

Ключові слова: право на працю, культура, правова культура, соціокультурне явище, соціокультурний підхід, методологія. 
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Право на труд как социокультурный феномен 
Цель работы - определить характерные черты, и основные аспекты права на труд как социокультурного феномена.  

Методология исследования проявляется в междисциплинарности и основывается на системе общеобразовательных научных, 
специально-научных методах, что, в свою очередь, отражают системный метод, герменевтический метод, исторический метод, 
логико-семантический метод, метод сравнительного анализа. Научная новизна работы заключается в обосновании понимание права 
на труд как социокультурного феномена с использованием правовых и социокультурных методологических подходов. Выводы. 
Учитывая междисциплинарные методологические подходы, право на труд является составной не только механизма правового 
регулирования, но и составной социокультурного механизма, добавляет стабильности трудовым отношениям. Культура труда в 
современных условиях занимает видное место в корпоративных политиках работодателей, требует междисциплинарного подхода в 
их разработках и структурировании. Целостность права на труд зависит от правовых и социокультурных, исторически этнических 
факторов, что позволяет рассмотреть ряд новых проблем функционирования правовой системы. 

Ключевые слова: право на труд, культура, правовая культура, социокультурное явление, социокультурный подход, 
методология. 
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The right to work as a socio-cultural phenomenon 
The purpose of the article is to determine the characteristics and main aspects of the right to work as a socio-cultural 

phenomenon. The methodology is manifested in the interdisciplinary approach and is based on the system of General scientific, 
special scientific methods, which, in turn, reflect the system method, hermeneutic method, historical method, logical-semantic method, 
method of comparative analysis. The scientific novelty of the work is to justify the understanding of the right to work as a socio-cultural 
phenomenon using legal and socio-cultural methodological approaches. Conclusions. By taking into account interdisciplinary 
methodological approaches, the right to work is a component not only of the mechanism of legal regulation but also of the socio-cultural 
mechanism that gives stability to labor relations. The work culture in modern conditions occupies a prominent place in the corporate 
policies of employers, which requires an interdisciplinary approach in their development and structuring. The integrity of the right to work 
depends on legal and socio-cultural, historical and ethnic factors, which makes it possible to consider a number of new problems of the 
functioning of the legal system.   

Key words: a right to work, culture, legal culture, socio-cultural phenomenon, socio-cultural approach, methodology. 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю переосмислення права на працю, адже 

воно пов’язане як з правовими так й з соціокультурними чинниками. Крім того новий погляд на право на 
працю зумовлений євроінтеграційними процесами, впровадженням нових соціальних стандартів, 
необхідністю удосконалення системи права та соціогуманітаристики.  Наукова новизна полягає у 
обґрунтуванні розуміння права на працю як соціокультурного феномену з використанням правових та 
соціокультурних методологічних підходів.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі питання права на працю як соціокультурного 
феномену на базі співвідношення права та культури досліджували такі науковці, як О. Добровінський, 
О. Гузнов, Г. Гриценко, С. Зінковський, Г. Муромцев, О.Лукашева, О.В. Петришин, Ю. Тихомиров, 
А. Гусейнов, Я. Гайворонська, М. Матузов, В. Любченко, І. Левченко та ін. Окремо вартує уваги дисертаційне 
дослідження 2007 р. А. Гусєйнова «Право как феномен культуры» та стаття В.В. Денісова «Справедливость 
как социокультурный феномен».  

Зарубіжні дослідники теж приділяли окремим аспектам цього питання увагу. До них можна віднести Г. 
Гінса, Ж.Карбоньє, Н.Лумана, Н.Неновски, Л.Фрідмана, О. Хеффе та ін. Виділяється у цьому ключі робота 
Бермана Г.Дж. «Западная традиция права: эпоха формирования» 1998 р. 

У радянський період дослідженню права на працю взагалі, і зокрема як соціокультурного феномену, 
приділяли увагу такі науковці, як О.В. Смірнов, Ю.П. Орловський, Н.Г. Алєксандров, А.І. Шебанова, 
Б.К. Бєгєчєв, М.П. Карпушин.   

Серед українських науковців, що у тому чи іншому ключі торкалися досліджуваної проблематики, 
можливо виділити роботи: А. Кучук «Розуміння права: науковий та соціокультурний підходи», А. Павко 
«Право як соціокультурний феномен», О.І. Процевського «Новий зміст права на працю – основа формування 
трудового законодавства України», монографію С.Я. Вавженчука «Система захисту і охорони конституційних 
трудових прав працівників» 2013 р [4]. 

Мета дослідження – окреслити характерні риси, та основні аспекти права на працю як 
соціокультурного феномену. Методологія дослідження проявляється у міждисциплінарності та ґрунтується 
на системі загально-наукових, спеціально-наукових методах, що, в свою чергу, відображають системний 
метод, герменевтичний метод, історичний метод, логіко-семантичний метод, метод порівняльного аналізу. 

Однак, в силу того, що ми стоїмо на порозі нової кодифікації трудового законодавства, що має на 
меті соціалізацію права, як науці так і практиці бракує фокусованих досліджень з розглядуваної 
проблематики. 

Виклад основного матеріалу. Право на працю завжди було центром уваги дослідників як 
соціокультурних, так і правових наук. Його дослідженню приділяли увагу дореволюційні науковці та 
сучасники. Розуміння права на працю змінювалося в залежності від регіональних та глобальних факторів 
розвитку суспільства. Більше того, розуміння права на працю як соціокультурного явища залежить від 
територіальної ознаки та відповідної наукової школи. Так, право на працю наділялося різними 
соціокультурними ознаками на сході та на заході. В наукових джерелах прийнято виокремлювати два 
правокультурні типи, а саме: східний та західний, цінності та традиції яких виступають підвалинами 
практично усіх правових культур [1, 175-179]. Такий стан речей породив два біполярні підходи (східний та 
західний) до формування права на працю як соціокультурного явища. На початку оформлення трудових 
відносин східний та західний підходи були доволі обмежені у культурі праці та її соціалізації. З розвитком 
суспільних відносин ситуація почала змінюватися. Східний підхід характеризується за радянських часів 
індустріалізації глибокою соціалізацією та культуралізацією праці людини при одночасному обмеженні 
основоположних свобод людини. Західний підхід віддзеркалював у період ранньої індустріалізації  більш 
прагматичні складові права на працю, містив низку обмежень соціальних та культурних складових. В 
сьогоднішніх умовах західна традиція, правова культура, соціалізація праці знаходиться на новому етапі 
розвитку, адже право на працю займає центральне місце в житті та статусі людини. Людина соціалізується 
через реалізацію права на працю, духовно збагачується, реалізується як суб’єкт культурного соціуму. За 
ради справедливості варто відзначити, що західний підхід не можна розглядати як ультрамонолітний. 
Адже західний підхід розуміння права на працю як соціокультурного явища формують культурні, політичні, 
правові школи, що знаходяться у різних західних країнах. Таким чином розуміння права на працю 
диференціюється в залежності від культурних, політичних, правових, соціальних особливостей окремих 
західних держав. Разом з цим географічна близькість таких держав та, як наслідок, спільна або 
переплетена історія породжують низку кореневих спільностей розуміння права на працю в 
соціокультурному аспекті. Так, Г.Дж. Берман відзначив, що усі західні правові системи - англійська, 
французька, німецька, італійська… та інші мають спільне історичне коріння з яких вони виводять не лише 
спільну термінологію та спільні методи, але й спільні поняття, спільні принципи права та спільні цінності [2, 
515].  Отже, враховуючи наведені спільності право на працю, в соціально-культурному аспекті, окреслене 
транспарентністю процесу праці, гарантованістю його дотримання з боку держави, повагою до закону та 
судового рішення, свободою інформації, культурою праці,  соціальним відношення людини до праці, 
трудо-правовою та соціальною свідомістю працівника, трудовою психологією та ідеологією тощо. 

Право на працю настільки багатогранне, що його не можна віднести до понятійного апарату 
винятково однієї науки. Справа у тому, що ним оперують різні науки (право, філософія, культурологія, 
соціологія тощо). Право на працю, окрім іншого, можна розглядати як соціально-культурну та морально-
етичну категорію, так як воно відображає моральні чинники свідомості людини окреслені соціокультурною 
парадигмою. Зокрема, нами вже обґрунтовувалася позиція того, що  право, як соціокультурний феномен, 
не може бути не пов’язане з мораллю, моральністю окремої людини і певного соціуму [5, 45]. Соціально-
культурна діалектики права на пацю відображає суб’єктивно-об’єктивний процес його розвитку та 
проявляється в виразі суспільної свідомості на різних етапах формування соціуму. Таким чином, право на 
працю наділяється ознаками відносного характеру. Суспільство, під тиском соціокультурної революції 
формує нові цілі для руху вперед та прагне розширити рамки соціальних стандартів права на працю та 
невілювати низку перепон, що заважають реалізації багаторівневої системи культурних, соціальних 
принципів.   
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На перший план виступає поліаспектність права на працю. З одного боку воно відображає 
культурний, моральний та соціальний складники, а з іншого – історичний та логіко-формальний. 
А. Гусейнов приходить до висновку, що право, як культурно-історичний феномен, зумовлений 
різноманітними проявами культури (в т.ч. правової), його стійкістю і мінливістю, просторово-часовою та 
етнокультурною цілісністю [6]. У цьому плані не можна не згадати А. Кучука, який  стверджує про 
необхідність застосування соціокультурного підходу до розуміння права [8, 22-27]. Дійсно, адже створені 
суспільством регулятори праці відображають культуру праці, моральність  праці, її соціальність. Вказане 
також обумовлене необхідністю забезпечення нового руху ‒  функціональності соціально-культурного в 
праві на працю. Таким чином реалізація праці в сучасних умовах має бути направлена на розкриття 
творчого, мистецького, раціонального потенціалу людини. В умовах прогресивного суспільства та 
постійного поступу технологічного прогресу на перший план виходить творчість праці та її культура.  
Інтеграція технологій у робочі процеси не можуть задовільнити потребу людини в творчій та культурній 
праці, її соціалізації. Саме запропонований підхід покликаний допомогти у вирішенні питання безробіття, 
що насувається через прогресивний розвиток технологій та сформує чітку грань між працею людини та 
«роботою» роботів. Виходячи із наведеного, можна прийти до висновку, що право на працю можливо 
розглядати через призму поліаспектності соціокультурного підходу.  

Право на працю зафіксоване на рівні соціокультурної свідомості людини, правосвідомості, а також 
об’єктивовані на рівні актів держави, які виражають волю всіх і кожного на реалізацію власної здатності до 
праці. Саме тому право на праць тісно пов’язане із самою працею людини. О.І. Процевський зауважив, що 
право на працю може включати тільки такі складові, що характеризують саму працю [12,101]. На 
енциклопедичному рівні працю розглядають як доцільну діяльність людини, у процесі якої вона за 
допомогою знарядь праці впливає на природу і використовує її з метою створення споживчих цінностей, 
необхідних для задоволення потреб [3, 264-265].  

Праця не лише пов’язана із діяльністю людини та створенням споживчої цінності, адже вона є 
важливим структурним елементом правової культуру, а отже культури в цілому. В свій час Аристотель 
підкреслив, що суспільство тримається тим, що кожному дається пропорційно його діяльності [13, 91]. 
Виходячи із наведеного, можна прийти до висновку, що соціокультурним базисом суспільства виступає 
діяльність людини, що виражається у її праці. При чому, створена споживча цінність має бути 
пропорційною такій праці. З огляду на позицію Аристотеля, праця виступає основою будь-якого 
суспільного устрою. Це пов’язане у першу чергу з тим, що праця відображає не лише створення 
матеріальних благ, споживчу цінність але й соціокультурну сутність людини. Відсутність такої праці 
призводить до руйнування не лише культурних, ідеологічних, соціальних цінностей але й суспільного 
устрою. Крім цього, праця визначає гносеологічний зріз такої культури.  

Право на працю має формуватися через призму  справедливості з точки зору соціального 
суспільства. З цього приводу Платон зауважив, що в негативному типі держави відсутній справедливий 
розподіл обов’язків громадян та панує насильницький примус. У якості основного критерію справедливості 
тут виступає «право сильного» [11, 338]. Сучасне суспільство не повинно ставити собі за орієнтир 
означену Платоном модель розвитку. Соціум має тяжіти до створення моделі справедливої, гідної праці 
людини, що призведе до формування основних принципів культури праці людини, а також  окремих 
соціальних груп. Зокрема В.В. Денисов підкреслив, що торжество принципів справедливості виступає 
законом історії, адже ні один суспільний устрій у своєму   природно-історичному розвитку не може 
ґрунтуватися на пригнобленні та відчуженні людської особистості, на тих чи інших проявах 
несправедливості [7, 38].  Саме тому справедливість у реалізації права на працю займає окреме місце при  
міждисциплінарному дослідженні окресленого феномену. Справа у тому, що справедливість у реалізації 
означеного права віддзеркалює морально-етичні, суспільно-цивілізаційні якості людини, що модифікує 
вказане поняття з врахуванням культурної структурної інтеграційної політики суспільства.  

Виходячи із методології міждисциплінарних досліджень та вимог сучасності щодо трансформації 
суспільного розвитку, поняття справедливості у реалізації права на працю варто розуміти в широкому 
соціокультурному значенні. Воно окреслює сутність трудової та соціокультурної діяльності індивіда та 
колективу, забезпечує справедливість у реалізації праці, соціальну ментальність та духовний досвід. На 
думку А. Павко, фундаментальні цінності права знаходять своє конкретне втілення як один із найважливіших 
елементів соціокультурної системи суспільства, що ґрунтується на безперечних цінностях інтелекту, духу, 
свободи, моралі [10, 23]. Враховуючи наведені риси, багатогранність та міждисциплінарність досліджуваного 
поняття, справедливість реалізації праці відноситься як до морально-етичних, соціальних, культурних, 
духовних так і до політико-правових сфер розвитку суспільства, що свідчить про відображення дійсності 
перетину різних наук (соціології, права, культури, політичних наук), що, в свою чергу, вказує на 
соціогуманітарні витоки права на працю. Справедливість реалізації праці проявляється не у популістичних 
гаслах індивідів або їх груп, не у  формалізмі соціальних конструкцій, що слугують для викривлення 
соціальної думки та направлені на політичні цілі,  а в усвідомленому закріпленні в соціумі соціокультурних 
трудових гарантій. Саме їх наявність може убезпечити окрему людину праці від негативного політико-
кон’юнктурного егоїстичного впливу та допомогти такій людині у пошуку шляхів соціального розвитку, 
допомогти інтегруватися у культурний простір трудового колективу.  

Справедливість реалізації праці має ознаки відносного поняття. Геракліт говорячи про 
справедливість влучно відмітив, що люди одне рахують несправедливим, а інше – справедливим в 
залежності від умов, місця та часу [9, 50]. Дійсно, справедливість реалізації праці залежить від рівня 
розвитку суспільства його культури, територіальних особливостей устрою, ментальності окремого соціуму, 
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ділових та культурних звичаїв тощо.  Не зважаючи на відносність розглядуваного поняття, справедливість 
реалізації праці завжди має  орієнтуватися на межі, що окреслюють соціокультурну істину праці.  

Культура праці на рівні із правом на працю є найвищим досягненням суспільства, адже відображає 
певний стан розвитку соціуму та ознаки історії культури праці.  Означена культура відображає не лише 
рівень організації праці, мотивацію окремого працівника, роботодавця або роботодавців але й низку інших 
важливих для колективу складових. Культура праці, соціалізація праці, в сьогоднішніх умовах 
корпоративного сегменту, має вираз у сучасних корпоративних політиках, що розробляються та 
впроваджуються корпораціями з огляду на потреби ринку, технологічні цикли виробництва, соціальні 
стандарти. Таким чином, в корпоративному сегменті існує намагання побудувати гнучку,  ефективну 
політику праці в компанії, яка б відповідала високим соціальним стандартам праці, віддзеркалювала 
релігійні, культурні цінності окремого працівника, формувала соціокультрурний клімат в середині компанії, 
відображала мотиваційну соціальну програму для працівника. Таким чином, якщо роботодавець 
зацікавлений у результатах праці працівника, він буде створювати умови не лише для професійного 
розвитку працівників але й умови для підвищення соціальної значимості кожного працівника, умови для 
розвитку працівника в інших сферах (прикладом, культурній, психологічній тощо). Саме такий підхід 
забезпечить задоволення від праці як роботодавця (адже рівень ефективності праці буде максимальним) 
так і працівника, адже він буде відчувати себе соціально-значимим в компанії, відчуватиме себе частиною  
колективу в якому існує висока культура взаємовідносин між людьми. Поважне ставлення до культури 
праці, високих соціальних стандартів праці, соціально-правова інформованість та охорона право та 
інтересів працівника і є тими складовими, що формують соціокультурний трудо-правовий клімат на 
підприємстві.  Культура праці пронизує право на працю, трудове відношення, соціальні стандарти праці як 
в межах одного підприємства так і в межах окремої держави. Саме тому культура праці впливає не лише 
на якість реалізації здатності до праці окремого працівника але й на якість життя усього соціуму держави. 

Отже, у дослідженні права на працю як соціокультурного феномену парадигмально поєднуються 
культурологічний, правовий та історичний підходи. Такий стан речей сприяє розширенню розуміння 
означеного права через міждисциплінарну призму.  

Наукова новизна роботи полягає у обґрунтуванні розуміння права на працю як соціокультурного 
феномену з використанням правових та соціокультурних методологічних підходів.  

Висновки. Враховуючи міждисциплінарні методологічні підходи, право на працю є складовою не 
лише механізму правового регулювання, але й складовою соціокультурного механізму, що додає 
стабільності трудовим відносинам. Культура праці в сучасних умовах займає чільне місце в корпоративних 
політиках роботодавців, що потребує міждисциплінарного підходу у їх розробках та структуруванні. 
Цілісність права на працю залежить від правових та соціокультурних, історично-етнічних чинників, що дає 
можливість розглянути низку нових проблем функціонування правової системи.   
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ 

 
Метою дослідження є визначення міжнародно-правових стандартів у сфері захисту культурної спадщини та правових 

актів, спрямованих на імплементацію відповідних норм у національне законодавство держави. Методологічна база 
дослідження поєднує в собі загальнонаукові та спеціальні наукові концепції, теорії і методи. В якості методологічної бази 
дослідження використовуються такі методи пізнання, як історичний, методи компаративного аналізу, емпіричного узагальнення, 
моделювання та абстрагування, діалектичний, системний, комплексний та інші. Так, для пізнання юридичного змісту поняття 
«охорона культурної спадщини»  використовується діалектичний метод. Методи моделювання та абстрагування використані в 
процесі дослідження процесів імплементації міжнародно-правових стандартів охорони культурної спадщини. Широко також 
використовуються загально-гносеологічні прийоми пізнання – індукції, дедукції, аналізу та синтезу, що дозволило вирішити 
завдання дослідження онтологічної та практично-праксіологічної парадигми охорони культурної спадщини у сучасних умовах 
конституційно-правового розвитку. Наукова новизна дослідження полягає  у тому, що вперше актуалізовано питання 
імплементації міжнародно-правових актів у сфері захисту та охорони культурної спадщини в ракурсі сучасних загальносвітових 
викликів. Висновки.  В результаті проведеного дослідження слід відзначити наступні найважливіші характерні ознаки 
міжнародно-правових стандартів охорони культурної спадщини та їх імплементації до національної правової системи: 
забезпечення громадян держави юридичними засобами використання норм міжнародних договорів про охорону культурної 
спадщини;  опосередковування національної імплементації міжнародних договорів усіма видами юридичної діяльності держави; 
необхідність офіційного опублікування імплементованого міжнародного договору про охорону культурної спадщини;  
насиченість міжнародних договорів про охорону культурної спадщини оціночними поняттями, високий рівень абстрактності їх 
приписів; вплив на практику реалізації норм досліджуваних міжнародних договорів актів міжнародних правозастосувальних 
органів; наявність міжнародних механізмів, що здійснюють контроль за впровадженням у життя міжнародних зобов’язань, 
узятих на себе державами згідно договорів про захист культурної спадщини. 

Ключові слова: культурна спадщина, міжнародно-правові стандарти, імплементація, захист культурної спадщини, 
міжнародні акти. 
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Международно-правовые стандарты в сфере охраны культурного наследия и их имплементация в национальное 
законодательство государств 

Целью исследования является определение международно-правовых стандартов в сфере защиты культурного 
наследия и правовых актов, направленных на имплементацию соответствующих норм в национальное законодательство 
государства. Методологическая база исследования сочетает в себе общенаучные и специальные научные концепции, теории 
и методы. В качестве методологической базы исследования используются такие методы познания, как исторический, методы 
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сравнительного анализа, эмпирического обобщения, моделирования и абстрагирования, диалектический, системный, 
комплексный и другие. Так, для познания юридического содержания понятия «охрана культурного наследия» используется 
диалектический метод. Методы моделирования и абстрагирования использованы в процессе исследования процессов 
имплементации международно-правовых стандартов охраны культурного наследия. Широко также используются  
гносеологические приемы познания - индукции, дедукции, анализа и синтеза, что позволило решить задачу исследования 
онтологической и практически праксиологической парадигмы культурного наследия в современных условиях конституционно-
правового развития. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые актуализирован вопрос имплементации 
международно-правовых актов в сфере защиты и охраны культурного наследия в ракурсе современных общемировых вызовов. 
Выводы. В результате проведенного исследования следует отметить следующие важнейшие характерные признаки 
международно-правовых стандартов охраны культурного наследия и их имплементации в национальной правовой системы: 
обеспечение граждан государства юридическими средствами использования норм международных договоров об охране 
культурного наследия; опосредствования национальной имплементации международных договоров всеми видами 
юридической деятельности государства; необходимость официального опубликования реализованы международного договора 
об охране культурного наследия; насыщенность международных договоров об охране культурного наследия оценочными 
понятиями, высокий уровень абстрактности их предписаний; влияние на практику реализации норм исследуемых 
международных договоров актов международных правоприменительных органов; наличие международных механизмов, 
осуществляющих контроль за внедрением в жизнь международных обязательств, взятых на себя государствами по договорам 
о защите культурного наследия. 

Ключевые слова: культурное наследие, международно-правовые стандарты, имплементация, защиту культурного 
наследия, международные акты. 
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International legal standards in the field of protection of cultural heritage and their implementation in the national 
legislation of the states 

The aim of the study is to define international legal standards in the field of protection of cultural heritage and legal acts aimed 
at the implementation of relevant standards in the national legislation of the state. The methodological base of the research combines 
general scientific and special scientific concepts, theories and methods. Such methods of cognition as historical, comparative analysis, 
empirical generalization, modeling and abstraction, dialectical, systemic, complex, and others are used as the methodological base of 
the research. So, for the knowledge of the legal content of the concept “protection of cultural heritage” the dialectic method is used. The 
methods of modeling and abstraction are used in the process of studying the implementation of international legal standards for the 
protection of cultural heritage. Gnoseological methods of cognition are also widely used - induction, deduction, analysis and synthesis, 
which made it possible to solve the problem of studying the ontological and practically praxeological paradigm of cultural heritage in the 
modern context of constitutional and legal development. The scientific novelty of the research lies in the fact that the issue of the 
implementation of international legal acts in the field of protection and preservation of cultural heritage from the perspective of 
contemporary global challenges has been actualized for the first time. Сonclusions. As a result of the study, the following most 
important characteristics of international legal standards for the protection of cultural heritage and their implementation in the national 
legal system should be noted: providing citizens of the state with legal means of using the norms of international treaties on the 
protection of cultural heritage; mediation of the national implementation of international treaties by all types of legal activities of the state; 
the need for official publication implemented an international treaty on the protection of cultural heritage; the saturation of international 
treaties on the protection of cultural heritage with evaluative concepts, the high level of abstractness of their requirements; influence on 
the practice of implementing the norms of the studied international treaties of acts of international law enforcement agencies; the 
presence of international mechanisms that monitor the implementation of international obligations undertaken by states under treaties 
for the protection of cultural heritage. 

Keywords: cultural heritage, international legal standards, implementation, protection of cultural heritage, international acts. 

 
Постановка проблеми. Охорона культурної спадщини є однією з найважливіших функцій сучасної 

правової держави, зважаючи на ту визначальну роль, яку відіграє збереження культурних пам’яток у 
структурі захисту національних інтересів.  

Виходячи з подібного розуміння значення культурної спадщини для подальшого розвитку держави і 
суспільства, слід зазначити, що успішна політична, економічна, соціальна, правова модернізація, що 
знаходить своє відображення у реалізації масштабної конституційної реформи, є неможливою без 
належного забезпечення конституційних культурних прав громадян, з комплексу яких випливає 
конституційний обов’язок держави щодо охорони культурної спадщини. 

Актуальність та своєчасність дослідження конституційно-правових засад охорони культурної 
спадщини обумовлюється, крім іншого, цілою низкою організаційно-правових та функціональних проблем, 
що викликані недосконалістю чинного законодавства та потребою в удосконаленні окремих 
інституціональних механізмів здійснення відповідних повноважень органами державної влади та місцевого 
самоврядування, а також фактичними чинниками, що безпосередньо впливають на практичний стан 
реалізації державної політики охорони культурної спадщини та імплементації міжнародно-правових норм в 
національне законодавство .  

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання охорони культурної спадщини та забезпечення 
конституційних культурних прав були предметом дослідження багатьох вчених, серед яких слід окремо 
відзначити внесок таких науковців, як   В.І. Акулєнко, М. О. Баймуратов, О.М. Биков, М. М. Богуславський, 
Ю.Г. Барабаш, Ю. О. Волошин, О.М. Гавриленко, О.М. Головко, В. О. Горбик, Т. Г. Каткова, О. Р. Копієвська, 
О. Л. Копиленко, С. І. Кот, Н. І. Кудерська, Ю. В. Опалько, І. В. Пивовар, К. А. Поливач, Ю.І. Римаренко, 
Т.Л. Сироїд, В.О. Серьогін, І.Д. Сліденко, В. Ю. Степанов, В. Д. Холодок, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та 
ін.  
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Метою дослідження є визначення міжнародно-правових стандартів у сфері захисту культурної 
спадщини та правових актів, спрямованих на імплементацію відповідних норм у національне законодавство 
держави.  

Викладення основного матеріалу.   На сучасному етапі розвитку світової спільноти на перший план 
політичного життя держав виходить проблема захисту культурних прав людини, які, серед інших основних 
прав і свобод, визнаються базовою цінністю демократичної і правової держави, у тому числі – в частині 
охорони культурної спадщини.  

При цьому більшість держав об’єднали зусилля з метою пошуку ефективних ст механізмів збереження 
культурної спадщини. Питання захисту об’єктів культурної спадщини та забезпечення культурних прав особи 
та людства загалом стали безпосереднім предметом правового регулювання багатьох універсальних та 
регіональних міжнародних договорів, розроблених в  Організації Об’єднаних Націй, її спеціалізованих 
установах, Ради Європи, нормотворчих інститутах Європейського Союзу тощо, причому через процедуру 
ратифікації цих договорів відбувається постійний процес конституціоналізації універсальних та регіональних 
міжнародно-правових стандартів у вказаній сфері. 

Одним із показників участі держави в процесі забезпечення охорони культурної спадщини виступає 
законодавча і судова практика, практика діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, і, 
передусім, ступінь відображення в них міжнародних стандартів у відповідній сфері суспільних відносин.  

Актуальним є визначення основних напрямів впливу міжнародних стандартів охорони культурної 
спадщини на національну правову систему, оскільки саме на внутрішньодержавному рівні має відбуватись 
забезпечення реалізації міжнародно-правових норм у повсякденному житті суспільства. Завдання 
міжнародної спільноти полягає лише у створенні механізмів контролю ступеня такого забезпечення, через які 
безпосередня реалізація, не опосередкована рівнем національної правової системи, є неможливою.  

Міжнародних механізмів охорони культурної спадщини виступає впливом на внутрішньодержавну 
практику реалізації конституційних повноважень органів публічної влади у даній сфері суспільних відносин в 
умовах суттєвого посилення фундаментальних процесів глобальної та регіональної міждержавної інтеграції, 
особливо зважаючи на ту обставину, що у конституційно-правовій доктрині остаточно ще не вироблено 
ефективні концептуальні підходи до визначення оптимальної моделі комплексної імплементації міжнародно-
правових стандартів охорони культурної спадщини на тлі інтенсифікації впровадження європейських 
правових стандартів, теоретичної моделі державної політики та її реалізації щодо забезпечення культурних 
прав особистості, що вбачається досить важливим завданням у сучасному культурно-цивілізаційному вимірі, 
який має безпосереднє відображення, у тому числі, у нормативно-правовому середовищі онтологічного 
простору суспільного буття. 

При цьому слід відзначити, що значення міжнародно-правових стандартів охорони культурної 
спадщини для формування ефективного внутрішнього конституційно-правового механізму знаходиться у 
площині декількох фундаментальних теоретико-методологічних та практичних аспектів. 

По-перше, міжнародні стандарти впливають на внутрішню правотворчість у сфері охорони культурної 
спадщини, прикладом чого може бути визначення підводної спадщини, сформульоване у Конвенції ООН про 
охорону підводної культурної спадщини від 6 листопада 2001 р., ратифіковану Україною у 2006 р. [8], на 
підставі положень можна визначити, як мають бути внесені доповнення до чинного спеціального закону про 
охорону культурної спадщини в частині розширення видової характеристики об’єктів національної культурної 
спадщини. 

По-друге, сприйняття міжнародних стандартів безпосередньо впливає на якість та ефективність 
національної правотворчості через імплементацію прогресивних міжнародно-правових положень до 
внутрішнього законодавства, запозичення певних теоретичних підходів та практичних механізмів охорони 
культурної спадщини, визначених універсальними та регіональними міжнародними договорами. 

По-третє, для України важливе значення має імплементація та реалізація міжнародно-правових норм 
про охорону культурної спадщини в частині використання існуючих міжнародних механізмів у контексті 
зменшення негативного впливу на об’єкти культурної спадщини. Крім, єдиним дієвим способом захисту 
об’єктів культурної спадщини для України, як вбачається, є звернення до міжнародних організацій, зокрема 
ЮНЕСКО, з приводу небезпеки руйнування та порушення ідентичності, створеної представниками російської 
окупаційної влади. 

У розглянутому контексті слід також зазначити, що світове співтовариство почало формулювати певні 
міжнародні стандарти і вимоги до держав, що пов’язані із забезпеченням мінімальних гарантій гідного 
існування і культурного розвитку людини в будь-якому суспільстві. У цьому напрямі було прийнято низку 
міжнародних нормативно-правових актів (зокрема, в рамках ООН), котрі визначають людину найвищою 
цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод – головним обов’язком демократичної 
держави. Так, преамбула до Загальної Декларації прав людини (1948 р.) [7] закріплює положення про те, що 
визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав, є основою свободи, 
справедливості та загального миру. Преамбули до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 
права (1966 р.)  [17] і Пакту про громадянські та політичні права (1966 р.) [18] проголошують, що всі права 
людини випливають із властивої людській особі гідності. 

Ці універсальні стандарти фундаментального рівня знайшли відображення, серед національних 
конституційно-правових джерел більшості держав світу, й у Конституції України, згідно з положеннями якої 
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людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека є найвищою соціальною цінністю, а 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком держави (ст. 3) [9]. 

Національна імплементація міжнародних договорів про охорону культурної спадщини, полягає, як 
видається, у забезпеченні можливості використання норм таких договорів окремими громадянами (а у 
деяких випадках – й їхніми об’єднаннями).  

Таким чином, перша особливість національної імплементації розглядуваної групи міжнародних 
договорів полягає у забезпеченні громадян держави юридичними засобами використання норм таких 
договорів.  

Обсяг національної імплементації означеної групи договорів визначається тим, що цей процес 
здійснюється шляхом не лише правотворчої, а й правозастосувальної та правоінтерпретаційної діяльності 
держави, оскільки ефективність захисту культурної спадщини значною мірою залежить від діяльності 
судових органів. Тому опосередковування національної імплементації вказаних міжнародних договорів усіма 
видами юридичної діяльності держави можна розглядати як другу особливість такої імплементації.  

Національна імплементаційна правотворчість, зумовлювана зазначеними договорами, може бути 
визначена як діяльність компетентних державних органів із санкціонування, а також встановлення, зміни чи 
скасування правових норм, здійснювана з метою належного виконання відповідного міжнародно-правового 
зобов’язання, котре випливає із чинних для держави міжнародних договорів про охорону культурної 
спадщини. 

Така діяльність має місце: 
а) при створенні нового джерела внутрішнього права шляхом санкціонування норм іншої (міжнародної) 

правової системи;  
б) для забезпечення, у разі потреби, дії норм «новоствореного» джерела права; 
в) при приведенні (обов’язковому чи необов’язковому) національного законодавства у відповідність із 

міжнародним договором. 
Під національним імплементаційним тлумаченням норм міжнародних договорів про охорону 

культурної спадщини пропонуємо розуміти діяльність уповноважених державних органів із з’ясування та 
офіційного роз’яснення смислу таких норм з метою належного їх застосування і реалізації, а також для 
забезпечення відповідності цим нормам усієї юридичної практики держави. 

Вплив міжнародного права на національне часто пов’язаний із приведенням останнього у відповідність 
із міжнародними договорами. Проте аби забезпечити належну дію такого принципу міжнародного права, як 
рacta sunt servanda, потрібно узгодити із міжнародним договором не тільки законодавство, але й будь-яку 
іншу юридичну діяльність держави (наприклад, так тлумачити національне законодавство, щоб воно не 
«йшло у розріз» із міжнародно-правовим зобов’язанням). Звідси, приведення юридичної практики держави у 
відповідність із міжнародно-правовим договором – це правотворча, а також правотлумачна, 
правозастосувальна і правореалізаційна діяльність держави, здійснювана на виконання норм міжнародного 
договору або під його впливом задля усунення або запобігання суперечностям (невідповідностям) між 
національно-юридичними явищами і цими нормами [19, 32].  

Загалом, доктринальна проблема узгодженості та взаємодії міжнародно-правового та національно-
правового механізмів регулювання суспільних відносин є традиційною в юридичній науці. При цьому 
належна внутрішньодержавна імплементація норм міжнародного права, яка остаточною мірою втілюється у 
відповідних актах правозастосування, становить важливу умову ефективного функціонування всього 
механізму правового регулювання. 

Проблема співвідношення міжнародного та внутрідержавного права щодо захисту культурної 
спадщини передусім включає в себе питання формування міжнародного гуманітарного права як певної 
універсальної конструкції, що сприяє уніфікації у розумінні змісту та обсягу прав людини, виробленню певних 
еталонів, принципів чи стандартів, що закріплюють особливе місце і значення людини в суспільстві, а, отже, 
всезагальне (універсальне) визнання та захист людської гідності, прав та свобод людини.  

Спеціальні міжнародні стандарти у сфері охорони культурної спадщини визначаються низкою 
міжнародно-правових актів, серед яких доцільно виділити та проаналізувати ті, що є найважливішими у 
контексті забезпечення належного режиму охорони культурної спадщини України. 

По-перше, таким документом є Гаазька Конвенція від 14 травня 1954 р. про захист культурних 
цінностей на випадок збройного конфлікту [2], яка є першим міжнародним договором, в якому об’єднано 
правові норми щодо охорони культурної спадщини  у світовому масштабі.  

По-друге, це Конвенція ЮНЕСКО від 14 листопада 1970 р. про заходи, спрямовані на заборону та 
запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, 
ратифікована Указом Президії ВР УРСР від 10 лютого 1988 р. № 5396-XI [10]. 

По-третє, до основоположних міжнародних джерел у сфері охорони культурної спадщини відноситься 
Конвенція ЮНЕСКО від 16 листопада 1972 р. про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 
ратифікована Указом Президії ВР УРСР від 4 жовтня 1988 р. № 6673-XI [11].  

По-четверте, це Конвенція ЮНЕСКО від 2 листопада 2001 р. про охорону підводної культурної 
спадщини, ратифікована Законом України від 20 вересня 2006 р. № 164-V [12].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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По-п’яте, слід окремо відзначити  Конвенцію ЮНЕСКО від 17 жовтня 2003 р. про охорону 
нематеріальної культурної спадщини, до якої Україна приєдналася згідно Закону України від 6 березня 
2008 р. № 132-VI [13].  

Так, безпосереднім предметом захисту Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей на випадок 
збройного конфлікту визнані як рухомі об’єкти , так і нерухомої об’єкти культурних цінностей, а також музеї, 
бібліотеки тощо, інші центри, де зосереджені культурні цінності. В конвенції зазначено, що збитки, завдані 
культурним цінностям, які є об’єктами міжнародної охорони, приумножують втрати культурної спадщини 
всього людства. Згідно з цим документом, країни-учасниці конвенції зобов’язуються поважати культурні 
цінності, що захищаються конвенцією й які перебувають на їхній території й на території інших країн. Під час 
збройного конфлікту забороняється будь-яке використання цих цінностей, якщо воно може призвести до їх 
зруйнування або пошкодження. Договірні сторони повинні переслідувати й припиняти крадіжки, 
пограбування, акти вандалізму. Особи, винні в порушенні норм конвенції, притягаються до кримінальної 
відповідальності згідно з чинним національним законодавством.  

Крім того, Гаазька Конвенція дає універсальне визначення культурних цінностей. Відповідно до 
Конвенції, культурними цінностями вважаються незалежно від їх походження та власника:  цінності, рухомі та 
нерухомі, які мають важливе значення для культурної спадщини кожного народу,  такі як пам'ятники 
архітектури, мистецтва або історії, релігійні або світські, археологічні, архітектурні ансамблі, які 
представляють історичний або художній інтерес, твори мистецтва, рукопису, книги, інші предмети 
художнього, історичного або археологічного значення, а також наукові колекції або важливі колекції книг, 
архівних матеріалів, музеї, великі бібліотеки, архівні сховища, а також укриття, призначені для збереження у 
разі озброєного конфлікту рухомих культурних цінностей, а також центри, в яких є значна кількість 
культурних цінностей.  

У свою чергу, Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 
зміцнила міжнародно-правові засади для  співробітництва держав у сфері збереження всесвітньої 
спадщини [14]. Вона визначає ризики руйнування та знищення культурної спадини та методи їх подолання 
та попередження. Конвенція, зокрема, наголошує, що культурній і природній спадщині дедалі більше 
загрожує руйнування, що викликається не лише традиційними причинами пошкодження, а й еволюцією 
соціального й економічного життя, яка погіршує їх ще більш небезпечними шкідливими й руйнівними 
явищами. 

Важливим аспектом даного міжнародно-правового документа є визначення зобов’язання всього 
міжнародного співтовариства брати участь в охороні природної і культурної спадщини, надаючи 
колективного сприяння, яке, не замінюючи діяльності заінтересованої держави,  на території якої 
перебуває  цінність, ефективно доповнить її . 

Конвенція відносить до культурної спадщини: твори  архітектури, монументальної скульптури й 
живопису, предмети археологічного характеру, написи, печери, які мають видатну універсальну цінність з 
точки зору історії, мистецтва чи науки.  

До природної спадщини Конвенція відносить: природні пам’ятки, що мають видатну універсальну 
цінність з точки зору естетики чи науки, геологічні утворення з суворо обмеженими зонами, що є ареалом 
видів тварин і рослин, які зазнають загрози й мають видатну універсальну цінність.  

Конвенція стала правовою основою для створення при Організації Об'єднаних Націй 
Міжурядового комітету  з охорони визначної культурної і природної спадщини світового значення, що 
називається «Комітет всесвітньої спадщини». Вибори членів Комітету мають забезпечувати 
справедливе представництво різних регіонів і культур світу. 

Особливе місце у всесвітній системі захисту культурної спадщини посідають європейські 
міжнародно-правові механізми захисту культурних і природних цінностей, і не тому, що мають 
регіональний характер, а тому, що представляють собою широкий спектр міжнародно-правових актів та 
механізмів, які достатньо гармонічно охоплюють все різноманіття культур і народів, що проживають на 
континенті або залишили з минулих часів чи принесли с часом цінності своїх культур і традицій. 
Наприклад, діяльність Ради Європи у сфері культурної спадщини спрямована на сприяння різноманітності 
та діалогу через доступ до спадщини для посилення значення  ідентичності, колективної пам’яті та 
взаєморозуміння між спільнотами [6, 14]. 

Більш ніж за сорок років Рада Європи розвинула істотний пакет правил, які відіграють важливу роль 
в об’єднанні і узгодженні національних політик щодо культурної і природної спадщини. 

Серед європейських регіональних міжнародних договорів про охорону культурної спадщини слід 
відзначити такі: 
- Конвенція від 3 жовтня 1985 р. про охорону архітектурної спадщини Європи, ратифікована Законом 
України від 20 вересня 2006 р. № 165-V [15].  
- Європейська конвенція від 16 листопада 1992 р. про охорону археологічної спадщини (ратифікована 
ЗУ від 10 грудня 2003 р. № 1369-IV) [11], яка була прийнята зважаючи на Європейську культурну 
конвенцію, підписану в Парижі 19 грудня 1954 року.  

- Європейська ландшафтна конвенція від 20 жовтня 2000 р., ратифікована Законом України від 7 
вересня 2005 р. № 2831-IV.  
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- Європейська конвенція від 8 листопада 2001 р. про захист культурної спадщини в формі аудіо-, 
відеотворів підписана 24 січня 2006 р. [4], Україною не ратифікована.  

Важливо також відзначити інші правові інструменти,  що існують на міжнародному рівні у сфері 
охорони  та  управління  природною спадщиною та транскордонного співробітництва, зокрема вже згадану 
Європейську ландшафтну конвенцію 2000 р.,  Конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі 1979  р., Конвенцію про  охорону  архітектурної  спадщини Європи 1985 р., 
Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини  (переглянуту), 1992 р., Європейську рамкову 
конвенцію про транскордонне співробітництво між  територіальними громадами або владами, 1980 р. та 
додаткові  протоколи, Європейську Хартію місцевого самоврядування 1985 р., Конвенцію про біологічне 
різноманіття 1992 р., Конвенцію про охорону світової культурної та природної спадщини 1972 р. та Конвенцію 
про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля 1998 р.[6, 24].  

Слід зазначити, що будь-який перелік актів із зазначеного питання, що наводяться в науковій та 
фахово-прикладній літературі не є вичерпним, оскільки окремі аспекти сфери охорони культурної спадщини 
можуть регулюватися в контексті більш комплексних та складних питань, а отже більш широким колом 
міжнародно-правових актів. 

Так, наприклад нещодавно Радою Європи в рамках діяльності по боротьбі з тероризмом і 
організованою злочинністю, був прийнятий новий кримінально-правовий міжнародний акт – Конвенція про 
злочини щодо культурного майна [16], яка стосується боротьби з незаконним обігом і знищенням культурних 
цінностей. Цей документ спрямований на розвиток міжнародного співробітництва в сфері боротьби зі 
злочинами, які знищують культурну спадщину в світі. Конвенція покликана стати єдиним міжнародним 
договором, що криміналізує ряд правопорушень проти культурної спадщини, зокрема: крадіжка; незаконна 
виїмка ґрунту; імпорт та експорт; незаконне придбання і розміщення його на ринку. Конвенція також 
встановлює кримінальну відповідальність за підробку документів і знищення або пошкодження культурних 
цінностей, якщо вони вчинені умисно. 

У її положеннях визначається важлива норма концептуального характеру про те, що культурна 
спадщина є унікальним і важливим свідком історії і ідентичності різних народів і є спільним надбанням, яке 
треба зберегти при будь-яких обставинах.  

Отже, Рада Європи, як міжнародна організація, до якої входить 47 держав- членів, реалізує свою 
діяльність спрямовану на захист прав людини, плюралістичної демократії та верховенства права; сприяє 
усвідомленню та оцінці європейської культурної самобутності та розмаїття європейських культур

 
[1, 218]. 

Висновки. Загалом можна відзначити наступні найважливіші характерні ознаки міжнародно-правових 
стандартів охорони культурної спадщини та їх імплементації до національної правової системи: 

- забезпечення громадян держави юридичними засобами використання норм міжнародних договорів 
про охорону культурної спадщини; 

- опосередковування національної імплементації міжнародних договорів усіма видами юридичної 
діяльності держави; 

- необхідність офіційного опублікування імплементованого міжнародного договору про охорону 
культурної спадщини є іманентною особливістю національної імплементації цього договору; 

- насиченість міжнародних договорів про охорону культурної спадщини оціночними поняттями, 
високий рівень абстрактності їх приписів; 

- вплив на практику реалізації норм досліджуваних міжнародних договорів актів міжнародних 
правозастосувальних органів; 

- наявність міжнародних механізмів, що здійснюють контроль за впровадженням у життя міжнародних 
зобов’язань, узятих на себе державами згідно договорів про захист культурної спадщини. 

Означені  особливості національної імплементації міжнародно-правових стандартів та механізмів 
захисту культурної спадщини мають бути належним чином враховані при здійсненні модернізації правової 
системи України у сучасних умовах політико-правової глобалізації та інтенсифікації процесів європейської 
міждержавної інтеграції. 
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ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА МИКОЛИ ГОГОЛЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ІСТОРІЇ БЮРОКРАТІЇ 

 
Метою дослідження є виявлення загальних соціальних характеристик столичного чиновництва Російської імперії першої 

половини ХІХ ст. на прикладі літературної спадщини Миколи Васильовича Гоголя. Методологію студії склали методи наукової 
критики, історико-хронологічний, історико-типологічний, структурно-системний методи вивчення художньої літератури як 
історичного джерела та викладу сутнісних результатів. Наукова новизна дослідження полягає в актуалізації творів М.В. Гоголя як 
факту об’єктивної дійсності, історичного джерела у вивченні історії бюрократії. Висновки. Реформування бюрократичного апарату 
управління Російської імперії першої половини ХІХ ст. детермінувало: зміни в кількісному, якісному складі чиновництва; ментальні 
трансформації; професіоналізацію та особливості діяльності; підвищення освітнього цензу; зменшення ролі сімейних зв’язків, тобто 
патронажу; розвиток службової ієрархії. Формування класного чиновництва як особливої страти зі специфічною субкультурою 
ілюструють образи гоголівських титулярного радника і колезького асесора, зображені на тлі загальної соціальної історії, історії 
повсякдення, побуту особи. Їх службова діяльність зумовлена кваліфікацією та винагороджувалась званнями, жалуванням, іншими 
почестями. Багатовекторність сюжетних ліній «Петербурзьких повістей» уможливлює різноаспектне сприйняття образу бюрократа 
та історично зумовленого тла його існування. 

Ключові слова: чиновник, чин, бюрократія, титулярний радник, колезький асесор, М.В Гоголь, художня література, 
«Петербурзькі повісті». 

 
Бездрабко Валентина Васильевна, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедры документоведения и 

информационно-аналитической деятельности Киевского национального университета культуры и искусств 
Литературное наследие Николая Гоголя как источник исследования истории бюрократии 
Целью исследования является выявление общих социальных характеристик столичного чиновничества Российской империи 

первой половины XIX в. на примере «Петербургских повестей» Николая Васильевича Гоголя. Методологию исследования составили 
методы научной критики, историко-хронологический, историко-типологический, структурно-системный методы изучения 
художественной литературы как исторического источника и изложения сущностных результатов. Научная новизна исследования 
заключается в актуализации произведений Н.В. Гоголя как факта объективной действительности, исторического источника в изучении 
истории бюрократии. Выводы. Реформирование бюрократического аппарата управления Российской империи первой половины XIX 
в. детерминировало: изменения в количественном, качественном составе чиновничества; ментальные трансформации; 
профессионализацию и особенности деятельности; повышение образовательного ценза; уменьшение роли семейных связей, то есть 
патронажа; развитие служебной иерархии. Формирование классного чиновничества как особой «касты» со специфической 
субкультурой иллюстрируют образы гоголевских титулярного советника и коллежского асессора, изображенные на фоне общей 
социальной истории, истории повседневности, быта человека. Их служебная деятельность обусловлена квалификацией и 
вознаграждалась званиями, жалованием, почестями. Многовекторность сюжетных линий «Петербургских повестей» делает 
восприятие образа бюрократа и исторически обусловленного фона его существования разноаспектным. 

Ключевые слова: чиновник, чин, бюрократия, титулярный советник, коллежский асессор, Н.В. Гоголь, художественная 
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Bezdrabko Valentyna, Doctor of Science in History, Professor Kyiv National University of Culture and Arts  
Literary heritage of Nikolai Gogol as a source of research on the history of bureaucracy 
The purpose of the article is to identify the general social characteristics of the capital bureaucracy of the Russian Empire in 

the first half of the nineteenth century on the example of Mykola Vasylovych Hohol «Petersburg Stories». The methodology consists of 
methods of scientific criticism, historical-chronological, historical-typological, structural-system methods for the study of belles-lettres as 
a historical source and the presentation of intrinsic results. The scientific novelty of the research is to update the works of M.V. Hohol 
as a fact of objective reality, a historical source in the study of the history of bureaucracy. Conclusions. Reform of the bureaucratic 
apparatus of the Russian empire of the first half of the nineteenth century determined: changes in the quantitative, qualitative 
composition of the bureaucracy; mental transformations; professionalization and features of activity; increase of educational 
qualification; reduction of the role of family ties, that is, patronage; development of the service hierarchy. The formation of class 
bureaucracy as a special stratum with a specific subculture illustrates the images of the Hohol titular counselor and collegiate assessor, 
depicted against the backdrop of general social history, the history of everyday life, the everyday life of the individual. Their official 
activity was conditioned by special qualification and rewarded with titles, pledges, and other honors. The multi-vector of the plot lines of 
«Petersburg Stories» enables a multidimensional perception of the image of the bureaucrat and the historically predetermined 
background of his existence. 

Key words: functionary, rank, bureaucracy, titular adviser, collegiate assessor, M.V. Hohol, fiction, «Petersburg stories». 
 

Актуальність теми дослідження. Навесні цього року минає 210 років із дня народження відомого 
українського письменника Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), чия літературна діяльність в різні часи 
неодноразово ставала об’єктом потужної критики –від однозначного захоплення до неприховано 
категоричного неприйняття. Невгамовні дискусії завше викликали жанри, сюжети, мова, способи, прийоми, 
завдання та місія, філософський, релігійний, географічний контексти, психологія, екзистенційні мотиви 
творчості, вислідом яких стала широка українська, зарубіжна (у т.ч. російська) історіографія, екранізація 
творів, щорічні тематичні конференції, фестивалі і навіть окремий напрям у літературознавстві – 
гоголезнавство [10, 135].  
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Завдяки багатогранному творчому спадку М.В. Гоголя життєдайність дослідницьких напрямів 
невичерпна. Особливе місце належить цілісному циклу творів, який традиційно називають «Петербургские 
повести». До циклу фахівці усталено зараховують: «Невский проспект» (1833/1834), «Нос» (1832/1833), 
«Портрет» (1834), «Шинель» (1842) і «Записки сумасшедшего» (1835). Щоправда, сам автор вважав 
«петербурзькими» ще дві повісті – «Коляску» і «Рим», які були іншими за стилем, викладом, емоціями чи 
місцем локації подій. Переслідуючи мету нашої розвідки, заявлену в назві, зупинимося лише на деяких із них, 
а саме тих, що найбільш повно ілюструють образ чиновника Російської імперії в літературному контексті. 
Ідеться про «Нос», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» і «Шинель». 

Повісті вийшли з-під гоголівського пера за російського царя Миколи І – у 1830–1840-х рр., і стали 
своєрідним втіленням епохи, образно-естетичним відображенням дійсності та її осмисленням конкретною 
людиною – українцем у російському контексті. Ще за Гоголя їх стали називати «петербурзькими» через 
основне місце подій – «Північну Пальміру». У радянські часи твори були об’єднані в єдиній збірці під 
загальною назвою «Петербургские повести» (1934), а 1938 року з’явилось перше академічне зібрання 
творів з потужним науковим апаратом, коментарями різночитань між рукописом, редакціями і цензурними 
втручаннями [7, 19].  

Метою дослідження є виявлення загальних соціальних характеристик столичного чиновництва 
Російської імперії першої половини ХІХ ст. на прикладі літературної спадщини Миколи Васильовича Гоголя. 

Виклад основного матеріалу. Для нас «Петербургские повести» цікаві передусім як джерело з 
історії чиновництва, хоча єдиної думки стосовно залучення літературних творів до джерельного арсеналу 
в українській чи зарубіжній історіографії так і не склалося. Суть контраргументів криється в тому, що 
художня література завжди промовисто «виткана» з різних суб’єктивних спостережень, вражень, 
переживань і трактувань (часто алегоричних) сюжету реальної дійсності чи вигаданої історії. В іншому 
контексті тлумачення літературних творів як історичного джерела живиться тезою, що попри свою 
художність вони самі по собі є об’єктивно присутнім фактом дійсності, а тому можуть беззастережно бути 
таким. Визнаючи за ними це право, вважаємо виправданим корелювати полісемантичні тексти художньої 
літератури шляхом компаративного залучення інших видів джерел, розглядати інформацію як «гру 
різниць» між ними і реконструювати минуле.  

Для того, аби сприймати гоголівські повісті джерелом, важливо з’ясувати інтенції автора через його 
життєву історію та культурно-історичний контекст петербурзького середовища як «документа епохи». 
Виходець із провінції дев’ятнадцятирічний юнак потрапляє в Петербург у 1828 році. Стати у столиці 
«високим чином» йому не судилось. Попрацювавши в міністерстві уділів майже півтора року, він полишив 
службу, здобувши важливий життєвий досвід і зазнавши ще більшого натхнення до літературної творчості, 
згодом втіленого в «Петербургских повестях». 

Для імперії перша половина ХІХ ст. стала особливим часом. Майже сторіччя розвитку бюрократії 
після набуття чинності «Генерального регламента» (1720) і «Табели о рангах» змінило умови служби й 
життя чиновників Росії, що стало важливою передумовою раціональної організації влади та модернізації 
суспільства «згори». Цими й іншими відомчими документами упродовж XVIII ст. визначились чіткий 
розподіл функцій, службові компетенції, ієрархічна супідрядність чиновників. Сама ж служба з обов’язку 
перейшла в розряд почесного привілею [11, 163]. Особливістю еволюції чиновника першої половини ХІХ 
ст. є професіоналізація діяльності, здобуття освіти й вузька спеціалізація компетенцій. До реформ 1860-х 
рр., як відмічає Б. Миронов, державна служба в Росії стала головним місцем реалізації кар’єрних прагнень 
здібних і освічених людей, здатних дбати про суспільні інтереси, заробляти собі на життя й думати про 
благо держави [11, 169].  

Засновком до сприйняття всього циклу повістей, його композиційною та просторово-часовою 
рамкою вважаємо «Невский проспект». Дія відбувається у столиці Російської імперії – Санкт-Петербурзі. 
Хоча головна сюжетна лінія твору не стосується чиновництва, проте окремі спостереження з їхнього життя 
оприсутнюються у вигляді цікавих, багатогранних за змістом замальовок про репрезентантів вищого світу і 
їхніх «підмайстрів», про петербуржця гоголівської епохи. Архетипний образ столиці конкретизувався через 
величне оспівування Невського проспекту, що живе своїм розмаїтим життям.  

Із-поміж натовпу «бледных», «чиновных» обожнювачів центру столиці Російської імперії, обличчя й 
характер якого змінюється наче мозаїка в калейдоскопі залежно від часу доби і пори року, із суцільного 
людського потоку М. Гоголь «вихопив» чиновника й намалював картину зовнішніх вражень, породжених 
спогляданням (і підгляданням) за ним. Невський проспект потужно живить блискуче відтворена автором 
цілодобова й цілорічна метушня, яку створювали спокійно чи пришвидшено рухомий люд, проїжджаючі 
карети, коляски та фаетони, що направлялися до контор, домівок, клубів, салонів, кав’ярень чи інших 
атрибутивно невід’ємних місць столичного життя. Зосередженість у центральних кварталах міста 
державних установ передбачала помережений великою кількістю траєкторій рух чиновників.  

Саме тому на проспекті можна було зустріти пішим і в найбільшому представництві чиновництво 
нижчих рангів – колезького регістратора, губернського і колезького секретарів, титулярного радника (XIV–
IX ранги), а також вищих класів, але вже значно в меншій кількості. Тож кількість тих, хто шліфував бруківку 
Невського, згідно з зоровими враженнями і чіпкими спостереженнями Гоголя, відповідала пропорціям 
чиновників різних класів, яка в часи написання твору виглядала приблизно так: 26 (канцеляристи, які не 
могли мати класний чин і дворянський статус по чину): 61 (чиновники XIV–IX класів): 11 (чиновники VIII–VI 
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класів): 2 (чиновники І–V класів) [11, 207]. Загалом же, згідно зі статистичними даними, кількість столичних 
чиновників упродовж першої половини ХІХ ст. стрімко зросла [14]. Це було пов’язано не тільки з 
розбудовою імперської системи управління, але й усебічним розвитком держави.  

Територіальна подорож у часі центральною вулицею Петербурга розпочинається в Гоголя зі згадки 
рідкісного вранішнього сонного чиновника, котрий «проплетётся с портфелем под мышкою, если через 
Невский проспект лежит ему дорога в департамент» [5, 12]. Ситуація на проспекті змінювалась в обідню 
пору, «от двух до трёх часов пополудни» – «найблагословенніший час», коли закінчувався робочий день 
чиновництва. Тоді їхнього брата на Невському, за спостереженнями М. Гоголя, ставало помітно більше. 
Великими завсідниками обідніх прогулянок проспектом були ті, хто служив при міністрах, губернаторах, 
інших посадовцях, наприклад, чиновниках з особливих доручень (від VI рангу), чи представники іноземної 
колегії, котрі відрізнялися від «рóдні по цеху» «благородством своих занятий и привычек», примітним 
дендизмом, уособленням якого для Гоголя стали бакенбарди. Це був «виставковий» час для «всех 
лучших произведений человека» [5, 14], тобто чиновників класу генералітету. Їх лінії життєвого руху не 
перетиналися з підлеглими навіть на Невському проспекті, бо для тих існував інший час променаду – третя 
година дня, коли тут раптово наступала «весна» і все вкривалося зеленими віцмундирами [5, 15].  

Завершують художні, етико-естетичні замальовки доби на Невському проспекті сутінки. Молоді 
чиновники, звільнившись від служби, прагнуть наситити серце любовними втіхами і тоді «коллежские 
регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются» тільки для того, аби 
зустріти омріяну красу та «заглянуть под шляпку издали завиденной даме» [5, 15]. Мимохідь автор 
зауважує, що колезьких регістраторів, титулярних і надвірних радників старшого віку в сутінковий час на 
проспекті не зустрінеш, бо проводять вони вечори переважно вдома, адже мають сім’ю, до того ж, «очень 
хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки», утримувати яких їм до снаги [5, 16]. Лише 
одного разу в «Невском проспекте» згадуються чиновники V–IV рангів – статський радник і дійсний 
статський радник, котрі вислужили «этот чин сорокалетними трудами» і належали до середнього класу 
суспільства [5, 30]. Вищих чинів загалом у літературі зустрічається дуже мало, у той час, як образ дрібного 
чиновника став найбільш благодатним для літературних сюжетів. 

Найбільшою увагою в «Петербургских повестях» відзначені титулярні радники, що відповідали 
чину ІХ рангу. У гоголівські часи титулярні радники обіймали переважно посади старших помічників 
столоначальників у департаментах міністерств, старших помічників секретарів, протоколістів, 
регістраторів, перекладачів у сенаті, приставів, помічників поштмейстерів, повітових казначеїв, бухгалтерів 
тощо. У провінційних установах титулярні радники могли претендувати на посади, що передбачали деяку 
самостійну діяльність. Служба чиновника підпорядковувалася не лише посадовим інструкціям, але й 
повноваженням контори конкретного управлінського рівня.  

Вступати на службу в чині титулярного радника мали право випускники вищих навчальних закладів 
або ті, хто віддав їй десятиріччя життя й здобув відповідну вислугу років. Після указу від 06 серпня 1809 р. 
«О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в 
коллежские асессоры и статские советники» наявність освіти для титулярного радника стала 
обов’язкової умовою [3]. Образ титулярного радника найяскравіше виписаний М. Гоголем у «Шинели» та 
«Записках сумасшедшего», що зобов’язує зупинитися на цьому докладніше. 

Сюжет відомої гоголівської «Шинели» розвивається довкола життя сорокарічного «титуляшки», 
«маленької людини – Акакія Акакійовича Башмачкіна, котрий служив у міністерському департаменті N [8, 
137]. Чиновник цей «нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, 
несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по 
обеим сторонам щёк и цветом лица, что называется, геммороидальным», а що стосується чину, то він був 
те, «что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились 
вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут 
кусаться» [8, 137]. Гоголь невипадково зупиняється на походженні, вказуючи на кумівстві матері зі 
столоначальником у сенаті, котрий вочевидь і посприяв облаштуванню служби Башмачкіна. Докладним 
описом зовнішності та родоводу від батька, діда і навіть шурина, які цілорічно ходили в одних черевиках, 
змінюючи лише пару разів за рік підметки, автор імовірно хоче підкреслити нікчемність образу, а куце 
доповнення про момент народження, коли Акакій зробив таку страшну гримасу, немовби «предчувствовал, 
что будет титулярный советник» [8, 138], підсилює трагічність і фатальність наперед визначеної долі. 

Із перших сторінок повісті М. Гоголь формує уявлення про зміст служби титулярного радника. 
Керуючись умаленням значення Башмачкіна через нарочите уникнення розповіді про його дорослішання, 
автор вдався до описання службової діяльності у своєрідній «самітницькій келії», де довкола багато люду 
та жодного, хто проявляв би до нього повагу й інтерес. Акакій Акакійович постає приреченим маргіналом, 
одинаком із-поміж людей, котрого з невідомих часів, бо вже ніхто не пам’ятав, як він поступив на службу та 
зупинився час, позаяк завжди «видели всё в одном месте, в том же положении, в той же самой должности, 
тем же чиновником для письма, так, что потом уверились, что он, видно, так родился на свет уже 
совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» [8, 138]. Повне ігнорування присутності можна 
відчути через авторську примітку про те, що навіть сторожі ніколи не вставали зі своїх місць, коли він 
проходив повз них, не дивилися на нього й «не оказывалось […] никакого уважения» [8, 138]. Принадна 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 45 

сила того, хто мав владу над ним, так само позбавлена поваги до Башмачкіна: «начальники поступали с 
ним как-то холодно-деспотически» [8, 138–139].  

Його обов’язки на службі полягали в переписуванні документів. Титулярному раднику не дошкуляла 
проста роль переписувача, коли для цього необов’язково бути «в чинах». Навпаки, він любив свою справу, 
«жил в своей должности», «служил ревностно», «служил с любовью» [8, 139]. Переписування рівним 
почерком документів було своєрідною терапією від гніту і прикростей життя, бо в цьому він вбачав 
можливість втекти в інший «разнообразный и приятный мир» [8, 139]. Авторська рефлексія посилюється 
висновком, що, якби відповідно до відданості справі присуджували відзнаки, то Башмачкін міг дослужитися 
не до «пряжки в петлице» і «геммороя в пояснице», а до статського радника [8, 139]. Із волі директора 
департаменту йому запропонували спробувати себе в ролі укладача документів. Проте Акакій Акакійович 
не зміг «переменить заглавный титул да […] кое-где глаголы из первого лица в третье […] С тех пор 
оставили его навсегда переписывать» [8, 139]. Переписування так і залишилося для нього єдиною 
приступною «наукою» на все життя. Покірливе умалення потреб додатково увиразнює єдиний сенс життя, 
систему цінностей – служіння департаментові, переписуванню.  

Розмірене життя Башмачкіна було зруйновано скромною мрією про необхідне – нову шинель, що 
для петербурзьких північних морозів річ конче необхідна [8, 141]. Шинель стала смислом його існування, 
уособленням атрибутів влади, достатку, соціального статусу [9, 5]. Жаданню судилося відбутися завдяки 
неймовірно жорсткій економії, моральній нарузі над собою і навіть голодуванню, аби за півроку зібрати 
необхідну суму для замовлення у кравця нової шинелі. Поява Акакія Акакійовича в департаменті в новому 
верхньому одязі стала кульмінаційною подією життя, «точно самым большим торжественным 
праздником» [8, 154]. На якусь мить Башмачкін відчув себе господарем становища і «значительным 
лицом». Проте урочистого завершення «виходу у світ» не склалося, бо в той же вечір його побили вуличні 
злодії та й зняли з плеча новісіньку шинель. Не прийнявши втрати, Акакій Акакійович, тяжко захворів і 
дочасно помер. Щоправда, глибоко релігійний М. Гоголь завершує повість появою привиду, немовби 
перевтіленого за Ф. Кафкою Башмачкіна, що стягував із прохожих шинелі і заспокоївся лише тоді, коли 
зняв одіж зі «значительного лица». 

Діагноз хвороби «вічного» титулярного радника – нужденне самотнє життя, чорно-білі будні, 
жорстока реальність, непосильна ноша відповідати очікуванням оточення, затамовані бажання, 
нереалізовані мрії, нахабство недоброзичливих ближніх, блазенська служба в департаменті. Тілесна 
неповноцінність, описана автором на початку повісті, не виглядає так моторошно, як душевна деформація 
Башмачкіна в результаті придбання та втрати шинелі. Радянські критики завжди підкреслювали ницість 
матеріальних бажань людини і їх згубність. Проте, на нашу думку, все виглядає простіше. Відмовляючись 
від багатьох радощів життя, для завершення страдницької участі Акакій Акакійович мав одержати 
моральне задоволення і нарешті пережити відповідні емоції. Мрії і розбуджені уявою останні сподівання на 
зміни до кращого розпалися вдрузки. 

Історію ще одного дрібного петербурзького чиновника титулярного радника, переписувача 
документів, котрий «пересматривал и сверял бумаги», – Оксентія Івановича Поприщина, живописав 
М. Гоголь у «Записках сумасшедшего». Щоправда, у повісті прямо вказується, що Поприщин служив 
столоначальником, а це означає, що за чином він мав бути надвірним радником (VII ранг). Однак із 
контексту достеменно відомо, що надвірним радником був його начальник, виходець із різночинних. Ця 
обставина створювала дискомфорт у спілкуванні благородного за походженням, але зубожілого 
титулярного радника Поприщина з безрідним, проте з університетським дипломом, керівником. Його 
наявність для чиновника такого класу була обов’язковою умовою службового просування, хоча до ХІХ ст. 
практичний досвід залишався єдиним джерелом формування компетентності [11, 164].  

Твір складний у соціально-психологічному, особисто-біографічному, естетичному вимірах і викликає 
багато дискусій від цілковитого захоплення до повного неприйняття. Повість представляє собою щоденник 
головного героя. Спочатку Поприщин, спілкуючись із собою через нотатки, розповідає про службу, згодом 
починає комунікувати з галюцинаційними співрозмовниками – Меджи, собачкою доньки директора 
департаменту, де служив, а потім буцімто здобуває листи від собачки, з якою та листувалася. Зрештою він 
чітко «усвідомив» себе королем Іспанії з відповідним «набором думок», які наприкінці твору втрачають 
будь-який сенс і перетворюються в компендіум незакінчених фраз, вихоплених із потоку свідомості 
маніакальних ідей.  

Оксентій Іванович Поприщин, як і Башмачкін, – глибоко самотня немолода людина. Домашня 
робітниця Мавра щоранку начищала йому чоботи, готувала страви, вела нехитре господарство та 
випроваджувала на службу. Проте, на відміну від Акакія Акакійовича, працею в департаменті Поприщин 
категорично був невдоволений. Переваги департаменту для нього крились лише у «благородстві служби», 
канцелярській чистоті, столах із червоного дерева і зверненні на «ви» [4, 173]. Начальник відділення 
департаменту був невисокої думки про чесноти підлеглого, називаючи його безгрошівним нулем [4, 176]. 
Стосунки з керівником не склались і той не приховував свого негативного ставлення, щиро критикував 
труди та постійно перепитував: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз 
метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберёт, в титуле поставишь 
маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера» [4, 173]. На глибоке переконання титулярного 
радника, «оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ подписывает иногда; 
но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога» [4, 175], та правильно 
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писати може тільки дворянин, а тому зауваження начальника, не рíвні собі за походженням, вважав украй 
принизливими.  

Омріяним місцем служби Оксентія Івановича були губернське правління, гражданські чи казенні 
палати. Мірилом певності у своїй правоті слугували можливості чиновників, що виходять далеко за межі 
скромних сподівань розжитися у «жида-казначея» авансом [4, 173]. Формула щастя «виведена» 
титулярним радником зі служби свого колеги і брата по рангу, але, приміром, у губернському правлінні, де 
«иной прижался в самом уголку и пописывает» і «фрачишка на нём гадкий, рожа такая, что плюнуть 
хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает […] фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему», 
а подавай «пару рысаков, или дрожжи, или бобёр рублей триста. С виду такой тихенький, говорит […] 
деликатно […], а там обчистит так, что только одну рубашку оставит» [4, 173]. Отож для Оксентія 
Івановича можливість брати хабарі – не тільки джерело матеріальних статків, але й ідентифікатор 
успішності чиновницької кар’єри.  

Як зауважив Б. Миронов, хабар в історії чиновництва – тема непроста і доволі суперечлива [11, 166]. 
Це зумовлено тим, що тривалий період, аж до 1764 року, часу введення офіційного жалування за службу, 
існувала особлива система винагород, яка охоплювала різні види плати за послуги, у т.ч. хабар як почесть, 
дар, гостинець, кормління, інші «механізми» пришвидшеного діловодства та сприятливого вирішення 
питань, без порушень закону [13]. Титулярні радники одержували 75 рублів сріблом щомісяця [12]. Це 
зумовлювало їх доволі скромні умови життя. Так, у гоголівського героя Башмачкіна, столичного чиновника, 
річне жалування становило 400 рублів на рік з урахуванням усіх заслуг [11, 141]. Їх бідність указувала на 
те, що навряд чи можна всіх російських чиновників того часу звинувачувати у хабарництві, а тому інколи й 
мріялося про джерела додаткових прибутків і посади, де це було можливим.  

Верхівку в ціннісній ієрархії Поприщина займало бажання возвеличитись, піднятися над іншими, 
стати чиновником вищого класу. Для цього, на думку Оксентія Івановича, у нього були всі підстави. Майже 
в кожній записці оприсутнюються вартісні риси чиновницької доблесті: «я чиновник, я благородного 
происхождения», «я терпеть не могу лакейского круга», «я дворянин», «человек благородный», «я люблю 
бывать в театре», «правильно писать может только дворянин». Тому життєва лінія мала відбутися завдяки 
означеним стратегічним позиціям: «будем и мы полковником, а […] если бог даст, то чем-нибудь и 
побольше» (листопада 6) [4, 177], «желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить 
руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и 
делать все эти разные придворные штуки и экивоки» (листопада 13) [4; 193, 196], «отчего я титулярный 
советник и с какой стати я титулярный советник. Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только 
так кажусь титулярным советником? […] разве я не могу быть сию минуту пожалован генерал-
губернатором или интендантом, или там другим каким-нибудь?» (грудня 3) [4, 196]. Манія величі здолала 
«короткозорість» і, зрештою, «в Испании есть король. Он отыскался. Этот король я» (рік 2000 квітня 43 
числа) [4, 197]. Зазначені дати зростання апетиту до чину, статусу вказують на чітке бажання вирватися 
нарешті зі «штанців» вічного титулярного радника. 

Із-поміж плутаної через хворобу рефлексії Поприщина можна «зчитати» бачення ним причин свого 
стану вічного титулярного радника та неможливості кар’єрного росту – «достатков нет – вот беда» [6, 177], 
і сирітство, бо ріс без «чиновного отца». Від невідповідності власних запитів і можливостей людина гине, а 
розв’язати цю суперечність видається неймовірною справою.  

Посилюють ефект сприйняття образу «титуляшки» побутові сцени повсякдення. Гардероб 
титулярного радника не відрізнявся модним фасоном чи художньо-естетною вишуканістю. Так, у Акакія 
Акакійовича від давності й зношеності віцмундир «был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета», 
в деяких місцях настільки протертий, що «сукно […] сквозило, и подкладка расползлась», а комір шинелі, 
яку колеги принизливо називали домашнім жіночим платтям – капотом, «уменьшался с каждым годом 
более, и более, ибо служил на подтачиванье других частей» одягу [8; 140, 142]. Навіть невибагливі й 
далекі від модних віянь смаки знайомого кравця Башмачкіна – Петровича, спонукають говорити про плаття 
як «худой гардероб», «дело совсем гнилое» [8, 142]. Лише перед смертю чиновника «мелькнул светлый 
гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь» [8, 158]. Крадіжка «светлого гостя» стала 
непереборним глибоко травматичним потрясінням для Акакія Акакійовича, підірвала здоров’я й відносну 
психічну стабільність, від чого він і помер, залишивши по собі скромний спадок – «пучок гусиных перьев, 
десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и […] капот» 
[8, 158]. Поприщин також мріяв про свою «шинель» – «фрак, сшитый по моде, да […] галстук» [4, 177]. 
Уособленням зненавидження свого життя став порізаний ним на шмаття віцмундир, а остаточним 
запереченням хиткого існування – королівський костюм, «зшитий» власноруч у мороковому стані [4, 199].  

Цікавими маркерами успішності життя стала локація помешкань героїв повістей. Опосередковано 
дізнаємося, що більшість колег Оксентія Івановича проживала в першій п’ятиповерхівці Петербурга [4, 
175], т.зв. будинку І. Звєркова, побудованому 1827 року. Дім відомий тим, що в 1829–1831 рр. М. Гоголь 
теж квартирував тут на п’ятому поверсі [2]. Титулярний радник дворянського походження Поприщин 
мешкав віддалено від Невського проспекту, оскільки добирався до нього пішки, проте точної адреси в 
повісті ми не знаходимо. Його шлях у департамент пролягав через Міщанські, Підд’ячі вулиці, Ліхтарний чи 
Столярний провулки, т. зв. «серединними петербурзькими вулицями і провулками» [2], що прилягали до 
Сінної площі. Визначити, де проживав Акакій Акакійович можна лише через загальні ремарки, але 
найвірогідніше це була окраїна Петербурга. Відомо, що в департамент йому треба було перебігти п’ять – 
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шість вулиць [8, 141], а маршрут подорожі на звану вечерю до помічника столоначальника 
опосередковано вказує на те, що той мешкав «в лучшей части города, – стало быть, очень не близко от 
Акакия Акакиевича» [8, 150]. Тож локація проживання чиновників різних класів стає ще однією підказкою до 
сприйняття візії служителів столичної бюрократії імперської Росії. 

Увиразнюють образ життя титулярного радника також невеличкі гастрономічні замальовки трапез 
«сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью» [8, 140]. Тому в Акакія Акакійовича 
вечірній стіл був надзвичайно одноманітний і складався із супу з кислою капустою, шматка яловичини із 
цибулею і їв він усе це «с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на ту пору», запиваючи чаєм [8, 140]. 
Його колега вищого рангу – помічник столоначальника, мав кращу вечерю – вінегрет, холодну телятину, 
паштет, кондитерські пиріжки, шампанське [8, 151]. Директор департаменту, де служив Оксентій Іванович, 
мав інші трапези. Звичною справою на його столі були різноманітного походження м’ясо, у т.ч. і дичина, 
соуси з каперсами і зеленню, каші, хлібні вироби у достатку й широкому асортименті, страви з овочів, до 
того ж із екзотичної городини, наприклад, артишоків, чай, кава з вершками тощо [6, 184–185]. На відміну 
від поширених у гоголівських творах масштабних гастрономічних полотен, «Петербургские повести» цим 
не відзначаються. Проте навіть дрібні й несуттєві вкраплення про столи героїв повістей стають показовими 
та дедалі більше «втягують» читача в епоху й чиновницький побут «титуляшки». 

Гоголівський життєвий досвід на час написання творів не обтяжений сімейними зв’язками чи 
глибокими родинними зобов’язаннями. Не маючи власного житла та переживаючи інші соціальні утиски, 
М. Гоголь не міг навіть думати про створення сім’ї. Десь саме ця обставина й визначає горизонт шлюбних 
мрій його головних літературних героїв. Усі вони неодружені, хоча в їхньому оточенні багато сімейних 
людей, щасливих і страдницьких пар. Змальований повістярем корисливий шлюб – помітний мотив 
стосунків чиновництва із протилежною статтю. Відмітимо ще один важливий концепт, пов’язаний зі 
шлюбними стосунками і підмічений повістярем – використання сімейних, родинних зв’язків, патронажу для 
просування по службі власних дітей. Тому син «значительного лица» служив у канцелярії [8, 160].  

Однак зовсім іншим у «Петербургских повестях» постає колезький асесор. «Кавказьким» 
колезьким асесором (VIII клас) був герой гоголівської повісті «Нос», котрий для більшої значущості 
називався винятково за військовим званням, – майор Ковальов [6, 54]. Привабливість класу полягала в 
тому, що до 1845 року він гарантував право на отримання родового дворянства. Примітка про те, що 
Ковальов був кавказьким колезьким асесором, потребує пояснень. Після приєднання Грузії до Росії, уряд, 
намагаючись створити відданий короні Романових адміністративний апарат на Кавказі, активно залучав до 
служби в регіоні молодих чиновників, обіцяючи їм за полегшеними вимогами і скороченим терміном чин 
колезького асесора, і, відповідно, дворянський титул із дрібнопомісним володінням [1, 109]. Тож Ковальов 
прибув у столицю здобути достойне високе місце служби – «вице-губернаторского, а не то – 
экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте» [8, 54].  

По-іншому виглядав колезький асесор і в побутовому повсякденні та при вирішенні важливих для 
себе справ. Він щодень гуляв Невським проспектом; відвідував кондитерські, цирульні, театри; в одязі 
полюбляв білосніжні накрохмалені комірці і сорочки з мереживами; носив безліч печаток «сердоликовых, и 
с гербами, и таких, на которых было вырезано: среда, четверг, понедельник и проч.» [8, 54]. На відміну від 
виписаних Гоголем образів титулярних радників, квартира майора знаходилася там, де «всякий 
покажет» – на вулиці Садовій [8, 54], що «витікає» з Невського проспекту. Маючи значно кращі матеріальні 
статки, ніж титулярний радник, колезький асесор уже вільніше думав про шлюбні стосунки і навіть був не 
проти любитися з пані, за котрою гарний посаг та «случится двести тысяч капиталу» [8, 55]. 

Зовнішні атрибути для Ковальова були надзвичайно важливими, оскільки завдяки їм також асесор 
збирався здобути посаду. Тому, коли сталася прикрість і він втратив важливу «деталь» обличчя – ніс, 
стражданням не було меж, допоки той «віднайшовся» на обличчі, бо «без носа человек – птица не птица, 
гражданин – не гражданин» [8, 63]. Однак, на відміну від Акакія Акакійовича, зазнавши втрати, Ковальов не 
розгубився й не впав у психологічно й емоційно виснажливі переживання. Сюжет із носом, на думку 
фахівців, почерпнутий із народної творчості, де подібних історій багато, а звернувся до нього М. Гоголь, 
щоб одягнути високі фольклорні осяги в нові літературні форми.  

Доволі цікавим є рух Ковальова одразу після «повернення» носа. Виявляється, що він не обмежувався 
повсякденним маршрутом: місцями проживання і служби. Хронологічно послідовно це виглядало так: 
кондитерська, де звично подавали чашку шоколаду; цирульня, де ретельно підрівнювали бакенбарди; 
департамент, де прагнув отримати віце-губернаторське чи екзекуторське місце; помешкання авторитетного й 
впливового колезького асесора і багатообіцяючий, вічно яскравий Невський проспект. Спрага влади рухала 
майором саме цим маршрутом «обживання» вражень від життя. Ковальов непокоївся через ніс, у першу 
чергу, тому, аби мати можливість успішно реалізувати вигоди чину та зартикулювати мрію.  

Тож образ колезького асесора поданий у кращій гоголівській літературній традиції і відповідає відмові 
від стереотипного сприйняття бюрократа невдахою з нікчемними перспективами. Навпаки середній чиновник 
був не тільки освіченим модником, але й із твердим переконанням доцільності робити службову кар’єру та 
доволі реальними оптимістичними перспективами. 

На думку сучасників М. Гоголя, у згаданих повістях закарбовано багато цікавого для гострого 
допитливого розуму. Образ чиновника можна доповнювати спостереженнями й висновками безкінечно. 
Але зупинимося на найважливішому.  
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Головною дійовою особою «Петербургских повестей» Миколи Гоголя є дрібний столичний 
чиновник середнього віку, зокрема титулярний радник, що служив у міністерському департаменті. 
Середньостатистичний бюрократ нижчих класів займався переписуванням, реєстрацією документів, іншою 
канцелярською поточною практикою, був здебільшого вільнонайманою, компетентною в межах своїх 
повноважень із мінімальними статками, несімейною людиною та багаторічним досвідом служби, котра не 
брала хабарів і мешкала в орендованій кімнаті у власника квартири. За часів Олександра І, а особливо – 
його брата Миколи, формувалося покоління освіченої бюрократії, хоча зберігалися традиції надання чинів 
за особливі заслуги, соціальним походженням чи майновим станом. Обставини набуття чину досить тонко 
підмічені повістярем, що додатково увиразнює процеси становлення службовця нового формату. 
Професіоналізація чиновництва, завдяки спеціальній освіті, відокремлення цивільної служби від військової, 
змінила образ типового бюрократа. 

Колективний портрет титулярного радника руйнує стереотипи сприйняття в суспільстві «пепельного 
племени». Автор знав про негативне ставлення до чиновницького люду цієї категорії та відповідний 
літературний образ, проте спробував звільнитися від штампів і викликати симпатію до своїх героїв, не 
тільки переживаючи через їхню глибоку самотність та дрібноту життєвих радощів, але й цементування 
розуміння важливості злагодженої роботи кожного маленького «коліщата» бюрократії. Удосконалення на 
різних рівнях організації влади, управлінського механізму, кількісне зростання чиновників разом із 
ментальними змінами, викликаними підвищеними вимогами до професійної придатності, діяльність яких 
підпорядковувалася лише законам, інтересам держави й бюрократичній корпорації, сприяли розвитку 
правового суспільства та імперської державності.  
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КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ В ДИСКУРСІ CULTURAL STUDIES 
 
Мета статті - дослідити в контексті зарубіжного та вітчизняного наукового дискурсу  тематизацію культурних практик  у 

парадигмі Cultural Studies. Методологія дослідження включає загальнонаукові принципи систематизації та узагальнення 
досліджуваної проблеми, які дозволили визначити і науково обґрунтувати існуючі теорії щодо розуміння поняття «культурні практики». 
Мета та завдання статті обумовили застосування  герменевтичного  підходу, що передбачає розуміння тих чи інших культурних 
феноменів і дозволяє усвідомити специфіку перебігу цих процесів, культурних практик зокрема. Використання  аналітичного методу 
дозволило виявити концептуальні засади щодо подальших наукових перспектив. Наукова новизна полягає у спробі дослідити 
репрезентовані дослідницькі орієнтири в осмисленні культурних практик в дискурсі Cultural Studies; з’ясувати роль культурних  практик 
у прикладних дослідженнях; окреслити  перспективи досліджуваного предмету в наукову традицію прикладної культурології. 
Висновок. Розглянута у  статті тематизація культурних практик в межах британських культуральних досліджень дозволила  дійти  до  
висновку, що парадигма Cultural Studies  представляє «міждисциплінарне» або «трансдисциплінарне» поле досліджень, 
репрезентоване  відкритою системою ключових понять, практичних установок і дослідницьких орієнтирів,   необхідних для осмислення 
складного за структурою і неоднорідного  простору сучасної культури.    Що у свою чергу дозволило  запропонувати авторське 
визначення поняття «культурні практики». 

Ключові слова: Cultural Studies, культурні практики, культуральні дослідження, молодіжні, контркультурні, антивоєнні, 
феміністські  рухи, масова і популярна культура.  
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технологий Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Культурные практики в дискурсе cultural studies 
Цель статьи - исследовать в контексте зарубежного и отечественного научного дискурса тематизацию культурных практик в 

парадигме Cultural Studies. Методология исследования включает общенаучные принципы систематизации и обобщения 
исследуемой проблемы, которые позволили определить и научно обосновать существующие теории относительно понимания 
понятия «культурные практики».  Цель и задачи статьи обусловили применение герменевтического подхода, предполагает понимание 
тех или иных культурных феноменов и позволяет осознать специфику протекания этих процессов, культурных практик в частности.  
Использование аналитического метода позволило выявить концептуальные основы относительно дальнейших научных перспектив.  
Научная новизна заключается в попытке исследовать представлены исследовательские ориентиры в осмыслении культурных 
практик в дискурсе Cultural Studies; выяснить роль культурных практик в прикладных исследованиях; очертить перспективы 
исследуемого предмета в научную традицию прикладной культурологии.  Вывод.  Рассмотрена в статье тематизация культурных 
практик в пределах британских культуральных исследований позволила прийти к выводу, что парадигма Cultural Studies представляет 
«междисциплинарное» или «трансдисциплинарное» поле исследований, представлено открытой системой ключевых понятий, 
практических установок и исследовательских ориентиров, необходимых для осмысления сложного по структуре и  неоднородного 
пространства современной культуры.  Что в свою очередь позволило предложить авторское определение понятия «культурные 
практики». 

 Ключевые слова: Cultural Studies, культурные практики, культуральные исследования, молодежные, контркультурные, 
антивоенные, феминистские движения, массовая и популярная культура. 
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Academy of Managerial Staff of culture and arts 
Сultural practices in the discussion of cultural studies 
Purpose of the Article. The purpose of the research is to study the thematization of the cultural practices in the paradigm of cultural 

studies in the context of the foreign and domestic scientific discourse. Methodology. The methodology of the research includes general 
scientific principles of systematization and generalization of research, which allow the author to determine and scientifically substantiate the 
existing theories, dealt with the understanding of the concept of «cultural practices». The purpose and tasks of the article determine the applying 
of the hermeneutic approach, which provides the understanding of various cultural phenomena and allows us to understand the specifics of the 
revision of these processes, cultural practices. The analytical method allows us to identify the conceptual foundations for further scientific 
perspectives. Scientific Novelty. The scientific novelties of the article are to study the represented research orientations in educational cultural 
practices in the discourse of Cultural Studies, to find out the role of various cultural practices in the applied researches and to analyze the 
perspectives of the researched subject in the scientific tradition of Applied Cultural Studies.  Conclusions. The analysis of the thematization of 
the cultural practices within British cultural studies has allowed us to state that the paradigm of Cultural Studies is the interdisciplinary or 
transdisciplinary research field. It is represented by the opened system of the key terms, ideas, and orientations, which play an important role in 
the understanding of the complicated space of modern culture. In turn, it has allowed us to propose an author's definition of the concept of 
«cultural practices». 

Key words: Cultural Studies, cultural practices, cultural researches, youth counter-cultural anti-war and feminist movements, mass and 
popular culture. 

 
Актуальність теми дослідження. Мета дослідження обумовлює вибір  концепції практики як 

інструменту теоретичного аналізу. В аспекті тематизації культурних практик постає необхідність звернення 
до теоретичних напрацювань британських та американських вчених, які працюють в парадигмі cultural studies 
чи дотичні до неї. В межах цих парадигм відбувається осмислення культури, в тому числі і сучасної, як 
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ситуативного і мінливого конструкту. А відтак започатковуються нові дослідницькі традиції, виокремлюються 
різні наукові напрями і підходи,  одним із  яких є всебічний і ґрунтовний аналіз різних  культурних практик, 
алгоритми їх реалізації та репрезентації.  

Варто зробити уточнення, що у вітчизняній науці ще не склалася традиція однозначного перекладу на 
українську мову cultural studies  і тому в такому випадку - культуральні дослідження, культурні дослідження, 
дослідження культури використовуються як тотожні поняття.  

Мета наукової розвідки – дослідити в контексті зарубіжного та вітчизняного наукового дискурсу 
тематизацію культурних практик у парадигмі Cultural Studies. 

Науковим завданням статі стало: 
- дослідити репрезентовані дослідницькі орієнтири в осмисленні культурних практик в дискурсі 

CulturalStudies ; 
- з’ясувати роль культурних практик у прикладних дослідженнях; 
- окреслити  можливості і перспективи «парадигмальної трансплантації» (В.С. Стьопін) результатів 

наукових доробок  представників  британської школи у вітчизняну   прикладну культурологію. 
Аналіз наукових джерел. Аналіз досліджень Cultural Studies не є активно досліджуваним  об’єктом у 

вітчизняному культурологічному знанні.  Їх рецепцію на вітчизняному ґрунті здійснили Н. Михайлова [4],  
Г.Мєднікова [3], О.Олійник [5, 6], C. Русаков [10],  Н. Ткачук [10], Є. Шапінська [14]. Приділяючи значну увагу 
концептуалізації культурних практик у британських Cultural Studies, Г. Мєднікова не порушує проблем їх 
тематизації в новій культурній (культуральній) історії [3]. О. Олійник в низці статей аналізує стратегію 
наукових досліджень Culture Studies, її еволюцію та розглядає теоретичні доробки окремих його 
представників (Р. Вільямса, С. Холла й ін.) в аспекті взаємозв’язку культурних практик, культурної та 
креативної індустрії. Особливу увагу дослідниця приділяє вивченню масової (популярної) культури в 
парадигмі Culture Studies [5, 6].  У контексті компаративного аналізу британського й американського напрямів 
Cultural Studies вітчизняні науковці С. Русаков і Н. Ткачук порушують і проблеми культурних практик [10].  

Виклад основного матеріалу. «Cultural Studies»  означається британська програма досліджень  
культури як самостійний напрям соціально-гуманітарного знання й інституційна форма вищої освіти. 
Фундаторами програми є вчені з Бірмінгемського університету, які у 1964 р. створили Центр досліджень 
сучасної культури.   

Перегляд принципів традиційного марксизму стосовно культури як надбудови до базису і 
використання  теоретичних доробок А. Грамші, Д. Лукача, Л. Альтюссера,  представників Франкфуртської 
школи та дотичного до неї В. Беньяміна, дозволив вченим змістити акцент із соціально-політичних та 
економічних чинників розвитку суспільства на широкий діапазон проблем пов’язаних з культурою і розробити 
адекватні новим умовам наукові, інтелектуальні й політичні стратегії, де культурним практикам належить 
провідна роль. 

Р. Хоггарт, С. Холл, Д. Хебдідж, Р. (У) Вільямс та ін. аналізували гострі проблеми тогочасної культури, 
що з’явилися напередодні і під впливом молодіжної революції 1968 р., антивоєнного, жіночого  та інших 
«альтернативних», протестних  рухів і кинули виклик суспільству споживання.  

С. Холл, один із фундаторів і лідерів Cultural Studies  вважає  центральним в їх програмі «питання 
політики культурної сфери або культури політичної сфери» [13, 158]. Методологію Cultural Studies, у зв’язку з 
незавершеністю її формування і введення нових  методів і понять,  деякі науковці називають «всеїдною», або 
еклектичною, а культурні дослідження характеризують як «гібридні». Однак, як цілком слушно стверджує 
Мєднікова Г. С., «Починаючи з методології дослідницької програми Cultural Studies культурні практики стали 
розумітися як певний очевидний, зрозумілий смисловий горизонт діяльності індивіда» [3, 32]. 

С. Холл пояснює  подібний  методологічний плюралізм, орієнтацією на оновлення методологічних 
установок, пошук  нових концептів,  необхідністю на тлі бурхливого перебігу суспільно-політичних процесів 
виявити в культурі невидимі, латентні структури. При цьому О. Еткінд вважає, що Р. Уільямс і Е. Томпсон 
перетворили «успадковану ними марксистську традицію в новий методологічний синтез, який  затвердив 
самостійне значення культурних презентацій, інститутів і практик» [2, 5]. 

Ми будемо розуміти Cultural Studies як сукупність методологічно і дисциплінарно гетерогенних, але 
тематично взаємопов'язаних концептуальних дискурсів в межах яких досліджується  сучасна культура для 
якої характерні мозаїчність, фрагментарність,  різноманітність, гібридність та ін. 

Р. Джонсон у програмній статті «Що таке cultural studies?», обґрунтовуючи логіку дослідження 
культури,   вказує на численні спроби представників напряму «вийти за рамки стерильного протиставлення 
раціоналізму і емпіризму в пошуку більш продуктивної форми відносин між теорією (або «абстракцією») і 
конкретними, прикладними  дослідженнями». Це важливо для нашого дослідження, оскільки воно також має 
прикладний характер, як і методологічна теза  стосовно того, що  метод cultural studies не визнає 
«радикального поділу між теорією і конкретним історичним контекстом», бо останній «є одночасно і об'єктом 
вивчення, і умовою існування» [9]. 

В концепції Р. Уільямса представлені два підходи до розуміння культури [11]. В межах першого (стаття 
«Culture is ordinary»), вона, як зазначає С. Холл, «демократизується та соціалізується і набуває 
«ординарного» характеру, стає в буквальному розумінні  способом життя людини і виступає чинником 
формування спільноти  шляхом поширення загальних смислів,  спільних  видів діяльності,  практик та цілей» 
[13, 161]. 
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Стверджуючи «ординарність» культури Р. Уільямс мав на увазі, що  креативність як і «common sense» 
представляють дві сторони одного і того ж людського світу, які не можна розглядати окремо. Такий підхід 
дозволяє акцентувати  увагу на  креативній інтенції  повсякденності.  

Так, Д. Хезмондалш, професор університету в Лідсі,  дослідник культурних індустрій, погляди якого 
сформувалися під впливом Р. Уільямса, звертає увагу на те, що в роботах останнього йдеться про 
креативність і символічну креативність, зокрема, яка «більшою чи меншою мірою завжди була присутня в 
історії людства, але  управління та її поширення в різних суспільствах набувало радикально різних форм» 
[12,  19].  Варто зазначити, що концепція культурних індустрій Д. Хезмондалш не вписується в  сучасний  
тренд їх сприйняття як «знамення нової ери вільної праці і радісного споживання». Крім того він використовує 
термін Р. Уільямса «комплексно професійна ера культурного виробництва» у власній концепції [12, 19]. 

Цей дискурс креативності здійснив вплив на розробку і практичну реалізацію  креативних індустрій на 
державному рівні у Великобританії, починаючи з 1998 року. Їх розвиток вперше стає пріоритетом британської 
національної політики, а в  багатьох випадках і політики муніципального рівня. 

У зв’язку з цим перед Україною, щоб не скотитися до маргінесу, успішно реалізувати євроінтеграційну 
стратегію, здійснити прорив у постіндустріальну, інформаційну епоху, постає глобальне завдання – здійснити 
трансформаційні процеси в їх органічному поєднанні з інноваційно-технологічним оновленням усіх сфер 
суспільного буття, з розвитком культурних практик та ефективним використанням закладеного в них 
креативного, інноваційного потенціалу для формування людського капіталу як головної рушійної сили в 
умовах глобалізації [1, 305]. 

 В межах другого підходу  культура постає як така, що «пронизує всі соціальні практики і представляє 
собою результуючу їх взаємовідносин, а відтак протистоїть спробам приписати «культурному» («the cultural») 
другорядну,  рефлексивну  роль» [13, 162]. 

Так, вітчизняні науковці С. Русаков і Н. Ткачук вважають, що «в межах парадигми Cultural Studies 
культура  перестає бути «об’єктом» і «голосом розуму»... гіпотетичної універсальної людини, а стає 
сукупністю варіативної множинності культурних форм і диференціації культурних практик, тобто тим 
соціальним феноменом, що втілює цілісний і водночас різноманітний «спосіб життя», в якому існують 
звичайні люди» [10, 160]. «Поняття «культурні практики», − наголошує Мєднікова Г. С., − увійшло в науковій 
обіг в 70-і роки ХХ століття завдяки культурологічно-соціологічним працям представників Бірмінгемської 
школи» [3, 32]. І тому мета аналізу функціонування культури полягає у з'ясуванні механізму взаємодії між 
культурними практиками, що розглядаються «як загальна  форма людської діяльності: як чуттєва людська 
практика, як діяльність, що створює історію» [13, 167-168]. 

 «Р. Вільямс в процесі критики, − пише  Є. Петровська, − макро категорій  марксистського аналізу 
свідомості і для опису культурного досвіду, його «проживання» й перетворення в готову продукцію, 
сформулював поняття «структури відчуттів» (structures of feeling) з допомогою якого він описує соціальну 
динаміку практичної свідомості [7].   Йдеться про те, що культура пронизана такими емоційними структурами 
як «структура відчуттів», що представляють   внутрішню її складову і  знаходять найбільш адекватний вияв  в  
художніх та літературних практиках. Це поняття Р. Уільмса  дозволило в парадигмі Cultural Studies вивчити і 
описати специфічні  емоції, пристрасті, афекти в практиках хіпі, художнього андеграунду та їх арт-практик, 
ввести  в предметне поле досліджень нові  «маргінальні» спільноти і практики, які вони  продукують. 

Ведення поняття structures of feeling і аналіз впливу емоційних структур на культурні практики дозволяє 
зробити висновок, що британські вчені виявилися дотичними до такого напряму сучасної гуманітарної науки 
як історія емоцій в межах якого розробляються різні емоційні практики [8, 431-439]. 

Зацікавленість Cultural Studies  молодіжними, контркультурними, антивоєнними, феміністськими 
рухами  та ін., що  сприймалися  в тогочасному науковому дискурсі як  маргінальні й перебували на 
периферії предметного поля досліджень, пояснюється  усвідомленням  британськими лівими інтелектуалами 
втрати робітничим класом своєї суб’єктності і пошуки нових політичних акторів, а відповідно і  їх звернення до 
культурних практик. Р. Уільямс з цього приводу зауважує,  що «найскладнішим для нас в теоретичному 
відношенні завданням є пошук неметафізичних, несуб'єктивістських пояснень для   культурних практик, які 
зароджуються. У нас є одне основне джерело нової практики: становлення нового класу. Але ми повинні 
визначити і інші види джерел, деякі з яких дуже важливі для культурних практик» [11, 149]. 

 З цим положенням пов’язане і розуміння сучасного світу  як «тотальної класової, расової,  етнічної, 
культурної множинності». Пошуки «неметафізичних» пояснень обумовлюються тим, що радикальні протестні 
рухи 1960-і рр. не вписувалися в  традиційні дослідницькі рамки і потребували нової методології  задля 
виявлення, з одного боку, радикальних форм політичної участі з врахуванням їх ґенези, символіки, типів 
дискурсів, а з іншого, таких нових форм самоорганізації, що орієнтовані  на реальні суспільні зміни.  

Актуалізація  проблематики суб'єктності і символічної активності, включення в предметне поле Cultural 
Studies  різних субкультурних практик відбувалася на тлі ґрунтовного  аналізу, починаючи з 60-х років 
минулого століття,  феномена популярної культури (культурний популізм). Де увага зосереджувалася  не 
стільки на  продуктах  і артефактах останньої, скільки на особливостях культурного споживання і з’ясуванні 
його сутності. А введення і використання поняття популярної культури пов'язане з необхідністю означити той 
факт, що це сфера активності споживача. Культурне споживання в такому аспекті розглядається не тільки як 
сфера відчуження суб'єкта, але і як форма його відтворення, що передбачає вибір і формування власної 
ідентичності. 
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«Культурний популізм»  відображає  базову інтенцію Cultural Studies, що культурні практики звичайних 
людей, їх досвід більш значущі в  теоретичному і політичному плані, ніж  практики елітарної,  високої 
культури.  Такий підхід викликав критику з огляду на те, що класичні стандарти високої культури, її смисли і 
естетичні засади нівелюються під впливом інтенсивного поширення культурних практик, орієнтованих на 
споживання.   

Особливо інтенсивна розробка  культурних практик  популярної культури  припадає  на  1970-80-і роки, 
а пріоритетним напрямом дослідження стає телебачення.  В межах Cultural Studies були здійснені 
дослідження  поведінки аудиторії (споживачів) популярної культури на предмет  пасивності чи активності, 
серед  яких найбільш відомим і впливовим вважається дослідження Дж. Фіске. Вчені  дійшли  висновку,  що 
активна поведінка аудиторії дозволяє створювати в процесі сприйняття різних культурних текстів власні 
значення, що і стає ключовим для розмежування популярної і масової культур.  

Аналіз масової і популярної культури, попри його важливість, виходить поза межі нашого дослідження 
і цю проблему в своїх статях достатньо ґрунтовно розглядає вітчизняний культуролог О. Олійник, але 
необхідно   означити їх головну, на нашу думку,  відмінність в контексті  Cultural Studies. Так, популярна 
культура має масовий характер, оскільки її продукти виробляються, розповсюджуються і споживаються 
широким загалом і вона також орієнтована на розваги. Однак,  на відміну від масової, популярна розуміється 
як актуалізована в живому безпосередньому досвіді завдяки рецепції та інтерпретації, яку здійснюють  вже 
не просто споживачі, а одночасно і співтворці, «продуценти» її культурних практик [5].  

Розвиток комунікативної інфраструктури: Інтернет і соціальні мережі, мас-медійна мережа 
телебачення, радіо, тиражованої музики і кінематографа.   забезпечив швидке поширення продуктів і зразків  
як популярної, так і масової культури, надавши їм глобального виміру.  Що увиразнює тенденцію до 
формування певного уніфікованого типу культурних практик і культурного споживання зі схожими ознаками і 
характеристиками. В той же час культурна парадигма Web 2.0 і її продовження Web 3.0 технологічно 
дозволяють споживачам, або користувачам, генерувати контент поза межами спеціалізованих офіційних 
інституцій, що  робить цей   пласт популярної культури більш явним і змушує дослідників акцентувати увагу 
на культурних практиках рецепції, інтерпретації, а в умовах інтерактивності нових медіа - і нових культурних 
практик.  Потреба в осмисленні всіх цих нових тенденцій соціокультурного розвитку, нових форм культури і 
культурних практик, спричинених «другою культурною революцією», культурною глобалізацією і 
становленням цифрової реальності,  призводить до появи в парадигмі  Cultural Studies таких напрямів як fan 
studies, new media studies, convergence culture, science studies та ін.  

 Крім того, в сучасному світі різні професійні групи, різні товариства на кшталт  колекціонерів тощо,  
прихильники  тієї чи іншої «зірки» шоу-бізнесу або спортивні фани, а також і різні терористичні групи завдяки 
новим цифровим технологіям отримали реальну можливість контактувати один з одним в режимі он-лайн і 
формувати власну субкультуру та створювати відповідні культурні практики. І тому в умовах політичної 
нестабільності та ї багатополярності взаємодія субкультур перетворюється на однин із найважливіших 
чинників розвитку сучасної цивілізації. 

Інтенсифікація міграційних потоків, небачене зростання числа біженців в країнах Європи збільшують 
число безпосередніх контактів між носіями різних культур і субкультур. Взаємодія останніх описується з 
допомогою поняття «інтеркультуралізм», який передбачає  урізноманітнення  форми взаємовпливу і 
взаєморозуміння між представниками різних культур і світоглядів, пристрастей і історико-культурних 
традицій. Останнім часом з'явився і термін «транскультуралізм» як  здатність людини одночасно освоювати 
різні культурні традиції і культурний досвід різних країн. Як «інтеркультуралізм», так і «транскультуралізм», 
будучи  новими типами культурних практик, осмислюються в дискурсі Cultural Studies. 

В пошуках онтологічної опори в сучасному мінливому і непередбачуваному світі, людина звертаються 
до власного «коріння» − історичних і культурних традицій як маркера ідентичності.  Самобутність етнічних 
субкультур може ставати джерелом збройних конфліктів і тому проблема субкультур перетворюється з суто 
академічної в практичну і політичну, в тому числі і в ключовому аспекті як культурної політики, так і 
культурних практик.  В цьому контексті  набуває актуальності  політичний дискурс  Cultural Studies. 
«Найважливішою тезою Р. Вільямса, - пише вітчизняна дослідниця Н. А. Михайлова, − є розуміння культури 
як конфлікту, сфери ідеологічної боротьби, де домінантні, залишкові елементи й елементи, що виникають, 
або опозиційні елементи, перебувають у постійному русі та протистоянні» [4, 104]. 

Однак в сучасному світі значно продуктивнішою є його теза стосовно того, що  «культура продукує і 
репродукує політичні та соціальні ідентичності, які можуть в певній ситуації конвертуватися в прямий 
політичний конфлікт. І постає маркером визначення меж можливих конфліктів. В той же час виконання 
культурою функції встановлення гегемонії дозволяє їй сприяти досягненню соціальної та політичної 
стабілізації суспільства [11, 144]. 

Висновки. В прикладній культурології, її теоретично-понятійній репрезентації нами запропоновано 
авторське визначення поняття ««культурна практика» під якою ми розуміємо предметно-практичну 
діяльність людини/людей, пов’язану зі створенням, поширенням або споживанням культурних продуктів. 
Культурна практика пов’язана зі сферою смислів соціокультурного буття й індивідуального життя людини, а 
відтак мислиться, репрезентується й реалізується в межах доступного їй, персоналізованого ціннісно-
смислового горизонту» [1, 72]. 
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Актуалізація теоретичних досліджень щодо вітчизняних культурних практик, впровадження результатів 
цих досліджень в практику, мають стати пріоритетними серед науковців. А ефективність  їх впровадження 
залежить від розуміння всіма зацікавленими стейкхолдерами культурних трансформацій того, що культурні 
практики перейшли в центр соціально-економічних і політичних процесів, охопили всі сфери суспільного 
буття. Що в свою чергу потребує зміни моделі  фінансування культури «за залишковим принципом», що все 
ще домінує в нашій державі і відповідає ортодоксально марксистському розумінню  її як надбудови. Варто 
приділити особливу увагу розробці критеріїв добору пріоритетних стратегічних напрямків у вирішенні 
соціально значущих культурних проблем, а культурні практики розглядати як засіб їх  розв’язання.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Мета роботи. Дослідити в теоретичному аспекті соціокультурний розвиток об’єднаних територіальних громад в процесі 

децентралізації влади в Україні. Методологія дослідження побудована з урахуванням необхідності використання 

міждисциплінарного підходу, що поєднує можливості культурології, соціології, мистецтвознавства, права, державного 
управління та інших гуманітарних наук. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні поняття 

децентралізації в розрізі соціокультурних особливостей процесу становлення та розвитку об’єднаних територіальних громад. 
Висновки. У результаті дослідження встановлено, що соціокультурний розвиток об’єднаних територіальних громад в процесі 

децентралізації органів державної влади передбачає суттєву зміну суспільства, яка повинна призвести до появи нових 
суспільних відносин, інститутів, норм і цінностей. Цей процес передбачає формування духовно багатої україномовної, 

патріотично налаштованої особистості. Для виконання завдання необхідно об’єднаним територіальним громадам розробляти 
ключові поняття й положення соціокультурного підходу щодо покращення розвитку відповідних територій, окреслити практичні 
аспекти застосування соціокультурного підходу в даній сфері; розглянути соціокультурний потенціал населення відповідно до 
місцевості та традицій краю, побудованого на краєзнавчих матеріалах тощо. 

Ключові слова: культура, суспільство, об’єднана територіальна громада, соціокультурний розвиток, право, 

децентралізація.  
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Социокультурное развитие объединенных территориальных общин в процессе децентрализации 
Цель работы. Исследовать в теоретическом аспекте социокультурное развитие объединенных территориальных 

общин в процессе децентрализации власти в Украине. Методология исследования построена с учетом необходимости 

использования междисциплинарного подхода, сочетающего возможности культурологии, социологии, искусствоведения, права, 
государственного управления и других гуманитарных наук. Научная новизна исследования заключается в обосновании 

понятия децентрализации в разрезе социокультурных особенностей процесса становления и развития объединенных 
территориальных общин. Выводы. В результате исследования установлено, что социокультурное развитие объединенных 

территориальных общин в процессе децентрализации органов государственной власти предусматривает существенное 

изменение общества, которая должна привести к появлению новых общественных отношений, институтов, норм и ценностей. 
Этот процесс предусматривает формирование духовно богатой украиноязычной, патриотически настроенной личности. Для 
выполнения задания необходимо объединенным территориальным общинам разрабатывать ключевые понятия и положения 
социокультурного подхода по улучшению развития соответствующих территорий, определить практические аспекты 

применения социокультурного подхода в данной сфере; рассмотреть социокультурный потенциал населения в соответствии с 
местности и традиций  края, построенного на краеведческих материалах и тому подобное. 

Ключевые слова: культура, общество, территориальная община, социокультурное развитие, право, децентрализация. 
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Sociocultural development of joint territorial groups in the decentralization process 
The purpose of the article. To study in the theoretical aspect the socio-cultural development of the combined territorial 

communities in the process of decentralization of power in Ukraine. The methodology is based on the need to use an interdisciplinary 
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approach that combines the possibilities of cultural studies, sociology, art studies, law, public administration and other humanities. The 

scientific novelty of the results is to substantiate the notion of decentralization in the context of the sociocultural features of the 
process of formation and development of the united territorial communities. Conclusions. As a result of the study, it was established 

that the socio-cultural development of the united territorial communities in the process of decentralization of state authorities involves a 

significant change in society, which should lead to the emergence of new social relations, institutions, norms, and values. This process 
involves the formation of a spiritually rich Ukrainian-speaking, patriotic personality. To accomplish the task, it is necessary for the united 
territorial communities to develop the key concepts and provisions of the socio-cultural approach to improve the development of the 
respective territories, outline the practical aspects of applying the socio-cultural approach in this area; to consider the socio-cultural 

potential of the population in accordance with the localities and traditions of the region, built on regional studies materials, and others 
like that. 

Key words: culture, society, territorial community, sociocultural development, law, decentralization. 

 

В умовах «гібридної» війни на сході України, анексії Криму та інформаційної  війни, особливо 

актуальною є думка, що процес формування зростаючої молоді та населення України має відбуватися в 

широкому розвивально-виховному, інформаційно-патріотичному та морально-духовному контексті з 

урахуванням соціокультурних цінностей держави. Студіювання питання соціокультурного підходу розвитку 
об’єднаних територіальних громад в процесі децентралізації є сьогодні актуальним з багатьох аспектів, яка 

триває з 2014 року і є пріоритетним серед реформ в Україні.  

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю уточнення та законодавчого закріплення 

становлення та розвитку об’єднаних територіальних громад в процесі децентралізації. Децентралізація 

передбачає створення належних матеріальних (майно, зокрема земля, що перебувають у власності 

територіальних громад), фінансових (податки та збори, що пов’язані з територією відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці), соціокультурні аспекти, проблеми медичної реформи та умов їх 

організаційного забезпечення та виконання органами місцевого самоврядування. 

Аналіз джерел. Надзвичайно складна міждисциплінарна проблематика щодо соціокультурного 

розвитку об’єднаних територіальних громад в сучасних умовах державотворення. Однак окремі моделі 

та підходи до забезпечення та їх функціонування аналізуються у наукових дослідженнях в працях Н. 
Дон, А. Касперович, Н. Лапін, В. Лобас, Р. Милян, О. Підкуйло, М. Швед та ін.  

Соціальний розвиток об’єднаних територіальних громад виходить з того, що його головною метою 

є людина, її потреби та інтереси. Формально цей підхід знайшов своє відображення у більшості 

документів з питань регіонального і місцевого розвитку в Україні, але на практиці він ускладнюється 

рядом економічних, а також культурних і психологічних проблем, що знаходить своє відображення у 

реальній політиці об’єднаних територіальних громад – домінування економічного над соціальним. 
Соціальний підхід отримав подальший розвиток у соціокультурному підході, основна ідея якого полягає 

в тому, що в його межах суспільство розглядається в єдності культури і соціальності, що формуються 

діяльністю людини [4, 3-4]. З точки зору цього підходу, культура і соціальність являють собою 

взаємопов’язані і взаємообумовлені аспекти життєдіяльності тієї чи іншої територіальної громади як 

цілісної соціокультурної системи. У ролі соціокультурних суб’єктів можуть виступати як територіальні 
громади, так і громади за інтересами, а також окремі громадяни [8, 6]. У контексті соціокультурного 

підходу, на думку А. Касперовича, і індивід, і спільнота у певному сенсі є первинними суб’єктами, але 

первинність ця має різну природу. Індивід первинний як джерело будь-якої активності, у тому числі 

соціальної та культурної, а спільнота, до якої він належить, у вирішальній мірі визначає змістовний бік 

активності її індивідів [3, 447]. 

Органи місцевого самоврядування за своїм призначенням та відповідно до чинного законодавства 
повинні бути соціально відповідальними. Але на практиці діяльність органів місцевого самоврядування 

має ряд певних проблеми у цій сфері. По-перше, не використовуються стандартизовані практики, звітність 

та інші елементи систем соціальної відповідальності, які ще не унормовані у законодавстві України, але є 

поширеними в міжнародній практиці. І тому, незважаючи на природну соціальну відповідальність органів 

місцевого самоврядування, постає питання підвищення соціальної відповідальності в публічному 

управлінні. На сьогодні необхідне усвідомлення соціальної відповідальності на новому якісному рівні, як з 
позиції господарюючих суб’єктів, органів влади, так і громади [10, 244-245]. 

Групу людей, що має загальні ознаки, повне або часткове самоврядування, називають громадою. 

Громада завжди впливає на формування суспільної свідомості. Відповідно до української соціологічної 

традиції громада є центральним осередком соціального життя. Виникнувши в епоху розпаду родових 

стосунків і склавшись у період феодалізму, вона мала громадське землеволодіння, при якому певні ділянки 
землі належали селянській громаді. Спочатку громади були основними територіально-адміністративними 

одиницями, пов’язаними з однією оселею. Існували також церковні громади, громади спільного користування 

майном. Характерною ознакою спільнот-громад було широке самоуправління (громадське віче), що 

функціонувало у містах і селах України впродовж тривалого історичного періоду [7, 8-9]. 

У ході децентралізації місцева влада у спроможних об’єднаних територіальних громадах 

отримала значні повноваження і ресурси. Разом з тим, до органів місцевого самоврядування перейшла 
величезна відповідальність за підвищення якості життя людей, за всебічний розвиток громади, в тому 

числі – культурний. Децентралізація збільшила роль локальної культури у житті кожної громади. 
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Культурні особливості території усе частіше сприймаються як цінний набуток громади, як можливості 

для розвитку традицій, туризму, ремесел, а отже ‒  і економіки [9]. 
Ґ. Мільбрадт зазначив: «Децентралізація є найуспішнішою з українських реформ» [1]. Він також 

зауважив, що децентралізація змінює ставлення людей до долі власної громади і країни. «Із власного 

досвіду знаю, що люди стають більш відповідальними. Україна вже через рік стане іншою. Країна 

керуватиметься насамперед знизу вверх, а – не навпаки. Успіх України впливає і на Європу. Чим більше 

успіху матиме ваша держава, тим краще буде для Європи» [1]. 
Отже, реформування соціокультурної сфери – це досить широке поняття. Це і необхідність 

реформування галузей, що переживають кризу (кіно, музеї, театри, заклади освіти, тощо), і потреба 

трансформувати інструменти управління соціокультурної сфери; і потреба змінити підходи до 

збереження і примноження культурної спадщини, гармонізувати законодавчу базу, зробити ефективною 

систему соціального захисту, та ефективну молодіжну політику. Найголовнішою умовою наведеного є 

реформування на рівні територіальних громад, де громадяни отримують базові соціокультурні послуги, 
де постійно живуть і працюють, тобто зазнають впливу навколишнього середовища, яке або надихає їх 

на самореалізацію, або спонукає шукати десь кращих умов [2,  3-4]. 

Ефективний розвиток територій можливий завдяки суспільній свідомості, або масовій свідомість, 

яка формується під впливом певної культури, а також коли на неї впливають свідомості усіх людей, що 

залучені до суспільного процесу. 

Соціальна культура – поняття багатопланове. Її можна розглядати як суму всіх культурних, 
соціальних і політичних інтересів. Соціальна культура – це культурно-політичне поняття, як пряме 

звернення митців і мистецьких ініціатив до соціальних актуальних тем щодо включення на рівноправних 

засадах усіх зацікавлених у процес творення. Важливим моментом при цьому є підтримка суспільного і 

культурного виміру демократії [5, 6].  

Для ефективного соціокультурного розвитку сільських територій виникає потреба у створенні та 
реорганізації будинків культури, культурних центрів, створенні принципово сучасних арт-просторів, які 

зможуть стати центром культурних подій та заохочуватимуть й надаватимуть можливості молоді та 

населенню покращувати культурне життя даних територій. Відповідні культурні центри повинні увібрати 

в собі функції галереї, лекторіуму, читальних залів, місця для проведення творчих вечорів та 

майданчика для музичних заходів тощо. Зокрема, Милян Р.Ю. у праці «Проблеми та пріоритети 

соціокультурного розвитку сільських територій» стверджує, що саме заклади соціальної інфраструктури, 
які ще не так давно слугували центром публічного життя, зараз знаходяться у вкрай тяжкому стані та не 

виконують покладених на них функцій. Криза діяльності закладів культури пояснюється недостатньою їх 

адаптацією до сучасних вимог суспільства та невикористанням усього наявного потенціалу. Саме тому 

сьогодні виникла необхідність трансформації сільських закладів культури в осередки громадської 

активності [6]. Тобто, децентралізація (модернізація) публічної влади є невід’ємним елементом 
механізму соціокультурного розвитку населення, фактором підвищення його соціальної, культурної, 

духовної та  політичної активності. 

Отже, соціокультурний розвиток об’єднаних територій громад став своєрідним викликом для 

управлінь (закладів) культури, оскільки перед місцевими органами влади гостро постають питання, у 

якому саме форматі створені та реорганізовані будинки культури, культурні центри, арт-простори, як 

вони мають існувати надалі і які послуги надавати людям, щоб максимально виконувати функції та 
завдання та максимально бути корисними для об’єднаних територіальних громад. 

Об’єднані територіальні громади повинні стати рушійною силою в державі, підтвердити віру людей 

та почати дійсно піклуватися про них, а саме: надавати якісні та доступні послуги, будувати дороги та 

інфраструктуру, забезпечувати безпеку людей, створювати якісне медичне забезпечення та 

соціокультурний розвиток, не чекаючи поки це зробить хтось «згори». Відповідно до чинного 
законодавства в них для цього є  повноваження та кошти. Це дозволить забезпечити зростання довіри 

до влади, підвищити патріотизм та підвищити активність людей щодо розвитку територій та держави в 

цілому. 

Соціокультурний розвиток територій в процесі децентралізації влади потребує законодавчого 

закріплення. Зокрема, серед проблем децентралізації, викликів у сфері об’єднання громад виділяють 

наступні: формування нової ідентичності об’єднаних громад, що передбачає вироблення спільних сенсів у 
встановленні пам’ятників, політиці пам’яті, спільні дії у створенні нових об’єднань (спортивні команди, 

культурні заходи тощо); актуалізація питань підготовки проектів, пов’язаних з міжрегіональною 

кооперацією, реінтеграцією України. Ця складова важлива для зменшення ризику «анклавізації» місцевої 

влади, що потенційно призводить до різних негативних наслідків, створює корупційні ризики. 

Висновки. Перехід від централізованої системи управління до  децентралізованої передбачає 

передачу основних функцій управління у сфері соціокультурного розвитку на місцях. Тобто надання 
більших повноважень регіональним та місцевим органам державної влади та посилення їх 

відповідальності за реалізацію державної політики на місцях щодо розв’язання проблемних питань. 

Процеси децентралізації в соціокультурній сфері надають можливість усій громаді брати участь у спільній 
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діяльності, що, в свою чергу, посилить відчуття єдності у громаді. Внаслідок цього, населення об’єднаних 

територіальних громад стане більш активним та об’єднаним у питанні вирішення спільних проблем 

місцевого розвитку, що є одним із шляхів оптимізації соціокультурної політики при формуванні ціннісних 

орієнтацій в сучасних умовах. Також цей процес передбачає формування духовно багатої україномовної, 

патріотично налаштованої особистості, свідомого громадянина, набуття високої культури міжнаціональних 

взаємин та формування у молоді духовної, моральної, художньо-естетичної культури. 
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УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ АНТОНІЯ МАРЦІНКОВСЬКОГО:  
ПОШУКИ ДЖЕРЕЛ НАЦІЄТВОРЕННЯ 

 
Метою дослідження є аналіз культурологічних студій Антонія Марцінковського – народженого на Київщині польського 

фольклориста і письменника – з погляду наявних українознавчих і націєтворчих складових. Методологія дослідження: застосовано 
методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та використано сучасний інструментарій задля вивчення процесу націєтворення. Це 
дало змогу розкрити особливості трактування українського фольклору як елементу народної культури в часи Марцінковського, коли 
зароджувалася науково обґрунтована думка про окремішність і самобутність українського етносу. Наукова новизна полягає у тому, що у 
вітчизняній культурології вперше здійснено спробу накреслити образ поляка, який відчував і проголошував етнокультурний суверенітет 
українства. Охарактеризовано сітку координат, що становили основу його етнокультурних пошуків, серед яких – пізнання народу, його 
звичаїв та побуту; аналіз системи вірувань і місця людини в цій системі, наголошення власної гідності та людяності; поєднання 
морального, релігійного та соціального складника у процесі формування особистості, етносу, нації. Висновок. Доведено, що 
Марцінковський, як один із перших етнографів, поставив науково обґрунтовану тезу про етнокультурну окремішність та самобутність 
українців; вказав на її риси, спираючись на дослідження тогочасних відомих українських та закордонних науковців. Обґрунтовано, що 
елементами вказаної самобутності є інтегральність і ендемічність українських націє- і культуротворчих процесів, наявність в її основі 
сільської рідної традиції та органічної єдності з природою; «внутрішня» свобода й волелюбство; ідентичність, яка базується на перебуванні 
серед «своїх» і «в себе», спілкуванні «своєю» мовою. 

Ключові слова: Антоній Марцінковський, народознавство, українська народна культура, польові етнографічні дослідження, 
українознавство, націєтворення. 
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Украинские культурологические студии Антония Марцинковского: поиски источников нациеобразования 
Целью исследования является анализ культурологических исследований Антония Марцинковского – рожденного на Киевщине 

польского фольклориста и писателя – с точки зрения существующих украиноведческих и нациеобразующих составляющих. 
Методология исследования: применены методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения и использован современный инструментарий 
для изучения процесса нациеобразования. Это позволило раскрыть особенности трактовки украинского фольклора как элемента 
народной культуры во времена Марцинковского, когда зарождалось научно обоснованное мнение об обособленности и самобытности 
украинского этноса. Научная новизна заключается в том, что в отечественной культурологии впервые предпринята попытка создать 
портрет поляка, который чувствовал и провозглашал этнокультурный суверенитет украинцев. Охарактеризована сетка координат, 
составивших основу его этнокультурных поисков, среди которых: познание народа, его обычаев и быта; анализ системы верований и 
места человека в этой системе, подчеркивание собственного достоинства и человечности; сочетание нравственного, религиозного и 
социального составляющих в процессе формирования личности, этноса, нации. Вывод. Доказано, что Марцинковский, как один из 
первых этнографов, сформулировал научно обоснованный тезис об украинской этнокультурной обособленности и самобытности; 
представил ее черты, опираясь на исследования тогдашних известных украинских и иностранных ученых. Обосновано, что элементами 
указанной самобытности является интегральность и эндемичность украинских нацие- и культуротворческих процессов, наличие в ее 
основе сельской родной традиции и органического единства с природой; «внутренняя» свобода и свободолюбие; идентичность, 
основанная на пребывании среди «своих» и «у себя», на общении «на своем» языке. 

Ключевые слова: Антоний Марцинковский, народоведение, украинская народная культура, полевые этнографические 
исследования, украиноведение, нациеобразование. 
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Purpose of the study is to analyze cultural studies Antoni Marcinkowski – a Polish folklorist and writer born in the Kyiv region – from the 

point of view of the existing Ukrainian studies and nation-building components. A methodology of the research: methods of analysis, synthesis, 
comparison, generalization and use of modern tools for studying the process of nation-building are applied. This made it possible to reveal the 
peculiarities of the interpretation of Ukrainian folklore as an element of folk culture in the time of Marcinkowski when a scientifically grounded idea of 
the distinctness and originality of the Ukrainian ethnos arose. The scientific novelty lies in the fact that in the national cultural studies, for the first 
time, an attempt was made to outline a portrait of a Pole who felt and proclaimed the ethnocultural sovereignty of Ukrainians. Characterized by a grid 
of coordinates, which formed the basis of its ethnocultural searches, among which: knowledge of the people, his customs and everyday life; an 
analysis of the system of beliefs and the place of man in this system, the declaration of dignity and humanity; a combination of moral, religious and 
social components in the process of formation of personality, ethnic group, nation. Conclusion. It is proved that he, as one of the first researchers, 
put forward a scientifically grounded thesis about ethnocultural isolation and identity of Ukrainians; pointed to its features, relying on the research of 
contemporary famous scientists, both Ukrainian and foreign. It is substantiated that the elements of this originality are the integrity and endemic 
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Антоній Марцінковський – народжений на Київщині польський фольклорист і письменник – у цьому 
контексті є чи не першим не-українцем, який на основі зібраного власноруч на українській території 
фольклорного й етнографічного матеріалів однозначно вказав на окремішність і самодостатність 
українського народу, що є носієм оригінальної культури, яка розташовує українців як рівних у родині 
слов’янських націй. Він зробив це ще в середині ХІХ століття, коли панувала теза про єдину Русь 
(Білорусь, Росія, Україна), коли було заборонено український друк, адже в Російській імперії українці були 
людьми з Південного краю, а українська мова мала об’єднатися або з російською (на Лівобережжі), або з 
польською (на Правобережжі) мовною стихією. Минуло понад 160 років від публікації «Українського 
народу» (1857) – твору, в якому А. Марцінковський виклав свою думку на підтримку українства, тому, по-
перше, варто згадати його обґрунтовані тези, а, по-друге, доречною буде екстраполяція тодішнього 
погляду на сукупність ознак самостійності народу-нації на сучасний стан знань і уявлень у цій сфері. 

Стан наукової розробки проблеми. Як зазначалося, мета дослідження зводиться до аналізу 
вказаних вище культурологічних студій А. Марцінковського з погляду українознавчих і націєтворчих 
складових. Це дасть нам можливість долучитися до дискусії про процес українського націєтворення. На 
практиці можливе використання ідей А. Марцінковського в сучасних дослідженнях у галузі українського 
культурознавства. Напрацювання вченого досі переважно були предметом аналізу радше вузького кола 
філологів і фольклористів, а серед них – Михайла Максимовича (тобто ще в ХІХ ст.), Володимира Гнатюка 
(30-ті рр. ХХ ст.), Юрія Луцького, Миколи Дмитренка та Ростислава Радишевського (з українського боку); з 
польського боку – Марії Анкудович-Беньковської, Єжи Бартмінського, Мечислава Інгльота, Ганни Капелусь, 
Марека Квапішевського (автора чи не єдиного монографічного дослідження про А. Марцінковського), 
Юліана Кшижановського та Юліана Маслянки. З огляду на невелику кількість критично-аналітичних праць 
на обрану тему, практично всі тексти згаданих дослідників залучено до вивчення в цій статті, завданням 
якої є аналіз народознавчої праці А. Марцінковського «Український народ» з погляду наявних у ній 
націєтворчих ідей, стратегій доказу самобутності та окремішності українства, достовірного запису 
матеріалів задля підтвердження своєї науково-дослідницької позиції. 

Виклад основного матеріалу. Антоній Марцінковський (Антоній Новосельський, Альберт Гриф, Якса-
Марцінковський, Альберт Антоній – це ще далеко не повний перелік його псевдонімів) народився на 
Київщині 1823 року, навчався в чоловічому пансіоні Юзефа Коженьовського в Києві, пізніше в Університеті 
святого Володимира, філологічно-історичний факультет якого не закінчив через хворобу. Творчу 
особистість юнака формували професори згаданого університету, зокрема Орест Новицький та Михайло 
Максимович. Перший – професор філософії – познайомив його з класичними творами Канта, Шеллінга і 
Гегеля, що поєдналося із захопленням філософсько-педагогічною спадщиною Броніслава Трентовського. 
Натомість другий – перший ректор Київського університету – залучив Марцінковського до новітнього 
трактування культурної спадщини українського народу як самобутньої й окремішньої. 

Біографія і творчий шлях ученого детально викладені в інших роботах [1; 2], тому тут слід лише 
сказати, що він послідовно підтримував прагнення модерних націй до самостановлення. Він був завзятим 
противником тези про те, що українська мова є наче конгломератом польської та російської мов, а 
особливе роздратування викликала думка про те, що народ без політичного організму не може мати своєї 
власної культури і літератури. Марцінковський суворо засудив таку тезу, заперечуючи її доцільність з 
погляду різних історико-культурних чинників. Зокрема, він покликався на деякі історичні події: боротьбу з 
мусульманським світом, що загострила почуття національно-культурної відокремленості, та на період 
Хмельниччини – доказ не лише потенційної можливості ведення визвольних змагань, але і наявності 
внутрішньої мотивації, пов’язаної зі зростанням почуття національної ідентичності. Також він вказав на 
деякі культурні обумовлення: мова, на його думку, є одним із важливих елементів, що визначають почуття 
національно-культурної окремішності українців, а їх рідна література розвивається – як в античній Греції – 
на народній основі й представлена творчістю сучасних йому українських письменників, таких як Тарас 
Шевченко, Пантелеймон Kуліш, Григорій Квітка-Основ’яненко або Євген Гребінка, що засвідчує потенціал і 
майбутнє української мови [див. 3]. 

Монументальний твір «Український народ» (1857) став найбільшим збірником українських 
фольклорних матеріалів, що з’явився в період польського романтизму, та, без сумніву, першою такого 
роду польською науковою працею. Ця «велика монографія-словник про вірування та звичаї українського 
селянства тих часів» [4, 578] складається з двох томів, а поділ матеріалу на томи, гадаємо, є радше 
випадковим. Перший із них містить розвідки під назвою «Слов’янська містеріософія», «Казки українського 
народу», та «Слов’янські казки у Геродота і Лукіана»; другий том охоплює цілий комплекс жанрів народної 
творчості та інформації про українську народну культуру, починаючи від частини «Старі перекази», де 
автор подав основні народні знання з галузі астрономії і геології, міф про створення світу, перекази, 
способи ворожіння й зачарування, передбачення, легенди, відомості про тварин, рослини, повір’я і 
забобони, звичаї, лікарські рослини та народну медицину, танці, a закінчив історико-культурознавчим 
нарисом про козацтво, бурлацтво та чумацтво, доповненим піснями, черговими студіями українського 
одягу й прикрас, а на останніх сторінках розмістив ряд оповідок анекдотичного характеру, велику добірку 
прислів’їв і загадок. 

Згадана праця А. Марцінковського є свідченням розвитку ідей Михайла Максимовича і загалом 
першого покоління польських етнографів і фольклористів, зокрема Зоріана Доленги-Ходаковського [5]. 
Учений протистояв хвилі критики, що визначала інтерес до етнографії як народоманію [див. 6], та 
традиційному баченню фольклору як прикраси, часто глибоко ретушованої у різного роду текстах, зокрема 
літературних [7, 45]. Як наслідок, «Український народ» став записом процесу українського націєтворення в 
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логічній перспективі ендемічного фольклору, який зростає на універсальному (зокрема – слов’янському) 
підґрунті. 

Твір відкриває присвята: «Юзефу Іґнацію Крашевському на доказ глибокої поваги й вшанування 
його заслуг, а разом з тим на дружню пам’ять цю свою роботу присвячує Автор. Мостище. 1856 р. 15 
квітня» [8, І, 1]. А у «Передмові» письменник так тлумачить філософське й, загальніше, наукове підґрунтя 
своїх досліджень: «(…) Те, що я сам зібрав, впроваджує нас на дорогу, якою треба йти, та однозначно 
показує, що язичницька цивілізація слов’янських народів мала, як і цивілізації інших античних народів, одну 
просту традицію езотеричної науки, що зберігалася в релігійному й суспільному міфах. Релігійний міф 
зник, суспільний міф зберігається ще донині в обрядах, які наш народ шанує як реліквію святого минулого, 
шанує, хоча вже давно їхня думка вивітрилася і ніхто сьогодні не знає, що вони значать. Дивлячись з цієї 
позиції на внутрішнє життя слов’янського народу, багато розуміння вноситься до етнографії загалом, до 
історії, до пам’яток старовини й релігії, а остаточним результатом досліджень є завжди, певне, те, що все в 
людській громаді є переказом, що основою життя всього людства залишається певна солідарність, поза 
межами якої все інше – фальш і смерть. Наука нашого століття думкою та досвідом завжди доходить до 
того пункту, з якого, власне, виходить проміння правди, відкритої нам століття тому живим Божим словом» 
[8, І, XI–XII]. Далі у вступній частині, пояснюючи свої слова, Марцінковський пише, що все є таємницею і 
походить від Бога – це Бог оголосив все людям, а не вони самі здобули свої знання [8, І, 1]. Атакуючи 
провідних європейських мислителів – Шеллінга, Вольтера, Руссо, автор протиставляє їхнім переконанням 
твердження про походження всіх язичницьких культур від Божого переказу оголошеної правди та 
пізнішому переродженні первинної монотеїстичної релігії в політеїстичні системи [8, І, 16, 23, 43]. Проте, на 
думку Марцінковського, можливе принаймні часткове відтворення первинної обрядовості, яка на Україні 
збереглася переважно в обрядових танцях та певною мірою в піснях (результатом цього відтворення може 
бути підтвердження «первісності» оголошеної правди). 

Автор праці засвідчив своє ставлення до фольклору на двох рівнях, репрезентуючи особисте 
бачення образу художньої діяльності українців в теоретично-описовій частині монографії та відбираючи і 
редагуючи показові, на його думку, зразки українського народного мистецтва у вигляді пісень, дум, казок, 
прислів’їв, звичаїв тощо, уміщуючи водночас коментарі до них. 

Перший із цих рівнів представлений розділом «Слов’янська містеріософія». Варто ще раз 
наголосити, що тут паралельно зроблено спробу опису українського фольклору як самостійного явища й 
введено його в загальний формат людських знань про світ, що відображає наївний і стереотипний образ 
на стику реальності й фантазії. Уже в «Передмові» Марцінковський зазначає, що він свідомий частковості 
своєї роботи, формулюючи, проте, впевненість у точному огляді матеріалу та залученні його до 
тлумачення ширшого цілого. Він також сподівається на появу послідовників його діяльності та переконаний 
у високій вартості роботи, незважаючи на всі її недоліки і слабкі місця [8, І, X]. Між тим найцікавішими в 
аналізованому розділі є авторські міркування про інтерпретацію народної культури, зокрема питання коду 
в народному спілкуванні. «Займаючись народними обрядами, – стверджував Марцинковський, – я побачив 
у них певні містичні символи, певну таємничу мову, ключ для розуміння якої давно втрачений усіма 
слов’янськими народами; порівняння за аналогією цих обрядів, символів і цих містичних висловлювань з 
ієратичною мовою інших народів відкрило мені їхнє значення» [8, І, X]. Ця цитата свідчить про те, що автор 
був прихильником ідеї свого роду універсальної, загальної народної культури, а у своїх переконаннях він 
іде далі Доленги-Ходаковського, а таким чином, і Максимовича, які обмежили цей універсум лише 
слов’янським простором. Таке бачення універсальності або швидше тотожності мотивів, що будують 
образи в різних культурах, може корелюватися з принципами компаративістики щодо універсальності 
мотивів у літературі. Отже, на думку дослідника, жодна нація не може претендувати на повну окремішність 
джерел своєї культури, а це виправдовує необхідність використання порівняльного методу задля 
зрозуміння етимології та практичного використання деяких лексем слов’янських, скандинавських мов, 
греки, латини, санскриту і китайської мови, а також порівняння окремих слів і образів українського 
фольклору зі старою традицією Сходу (в основному Індія і Китай), Півночі (скандинавська міфологія) і 
Півдня – Середземномор’я (давня Греція та Рим). 

Розділ «Слов’янська містеріософія» містить також описи декількох народних свят, типових для 
слов’янської культури, з якими Марцінковський ознайомився під час перебування у власників маєтків, 
розміщених у Київській губернії, а саме: свято Івана Купала, Різдва з уривками святкових колядок 
(зіставлено також текстові варіанти пісні, визнаної дохристиянською колядкою, та її пізнішого варіанту, що 
вже має ознаки християнізації); свято зустрічі весни та веснянки; проводи (перша неділя після Воскресіння 
Господнього); Паликопа та Іллі (27 липня – вшанування святого Пантелеймона – перше свято осіннього 
циклу); свято Маковея; святого Кузьми i Дем’яна (27 вересня) тощо. Окрім цього, тут представлено описи 
обрядів і звичаїв при закладанні оселі, доповнені магічними формулами, що вимовляються під час цих 
обрядів, а також повний опис обрядів під час сватання та весілля. 

Решту першого тому й увесь другий том заповнюють переважно (окрім згаданого вже історичного 
нарису про козаків, бурлаків i чумаків зі студіями про український одяг) тексти народних творів – сімох 
казок, дев’яти переказів, сімох докладних описів забав, ворожінь i передбачень, чотири легенди, описи 
уявлень i народних повір’їв про сімнадцять різновидів птахів i дев’ятьох представників світу фауни – від 
домашніх тварин до комах; описи сімнадцятьох магічних рослин, застосування сорока двох рослин у 
народній медицині; описи двох танців з доданими співами; ряд оповісток гумористичного характеру, що 
репрезентують народні уявлення українців про циган, євреїв, литвинів i поліщуків; понад сімсот прислів’їв i 
сорок загадок, записаних латинкою. 
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Цілісна композиція праці «Український народ» унаочнює своєрідну двоїстість світогляду 
Марцінковського. З одного боку, він був справжнім шанувальником і знавцем українського фольклору, 
досвідченим його збирачем і обдарованим редактором, що промовисто ілюструє мовний рівень текстів, які 
він опублікував, незважаючи на те, що вони записані латинською абеткою, якою важко передати специфіку 
української фонетики; він показав себе справжнім сином матері-України, ототожнюючись з українським 
народом, про що прямо написав, коментуючи народні перекази: «Ми самі, українці, про ці народні 
вірування часто дізнаємося лише з книжок» [8, ІІ, 1]. З другого боку, на кожен фрагмент опису або 
коментаря екстраполюються його релігійні переконання, що надзвичайно заплутують його наукові 
міркування, а намагання підтягнути факти під заздалегідь намічений результат (часто зумовлений 
власними релігійними поглядами) призводить до нівелювання вартості наукових досліджень та 
псевдонаукових висновків. Проте ця двотомна публікація залишається феноменальною скарбницею 
текстів української народної творчості, а разом із коментарями – опрацюванням, що віддзеркалює 
тогочасні знання і стан досліджень слов’янської етнографії.  

Висновки. Сучасні знання про фольклор, його внутрішні компоненти, що мотивують форму твору і 
його застосування у сфері народної культури, про наявність у ньому сакрального та важливу роль у 
соціальній комунікації [9] переформували більшість суджень із цих питань, висловлених Марцінковським в 
«Українському народі». Проте основні ідеї, що збереглися в етнографічній роботі польського публіциста, 
увійшли в канон наукового трактування і стали основою переконань сучасних дослідників народної 
культури. Саме Марцінковський – представник другого покоління романтичних етнографів – унормував 
трактування фольклору конкретної нації як самобутньої культурної цінності, поставив важливе питання про 
кращий спосіб його вивчення, відкривши пізнавальні горизонти порівняльних пошуків у дусі 
компаративістичних досліджень, що прямували за універсальними образами. Більше того, Марцінковський 
не відчував жодної потреби пояснювати рівноцінність слов’янських народних культур іншим культурам 
Європи й Азії, адже був переконаний, що вони формуються за рахунок елементів, які йдуть від одного 
кореня – спільної для всіх народів пракультури. Таким чином, внесок Марцінковського в розуміння процесу 
націєтворення на прикладі залучення української культури полягає не лише на вдалому й точному записі 
оригінального фольклору, а насамперед – на вмілому й обґрунтованому перенесенні акцентів у дискусії з 
питання «хто з кого копіює» на питання, наскільки ендемічною, оригінальною та самобутньою є конкретна 
етнічно маркована група універсальних мотивів [10]. Саме ця локальна метаморфоза загальновідомих 
мотивів разом із місцевим колоритом обрядовості, реалізована завдяки використанню власної мови, і є 
визначником процесу націєтворення. 
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КОНФЕСІЙНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ В МЕТРИЧНИХ КНИГАХ 

 
Мета статті – дослідити етнокультурні особливості представників різних віросповідань за даними церковних актів реєстрації 

громадянського стану. Методологія дослідження полягає у використанні історико-культурного та порівняльного методів, які дають 
змогу виявити культурні традиції та особливості, що знайшли відображення на сторінках метричних книг представників різних 
віросповідань. Наукова новизна зумовлена тим, що метричні книги містять багатющий інформаційний матеріал, а достатній ступінь їх 
збереженості в архівах України дозволяє виявити етнокультурні особливості представників різних віросповідань. Висновки. Вивчення 
метричних книг дозволяє дослідникам виокремити етноконфесійні особливості розвитку церковних громад. Зокрема, шанування 
церковних святих та надання їх імен немовлятам знайшло відображення у метриках православного населення. Фіксування обряду 
обрізання та укладання шлюбного договору, наявність окремої метричної книги для записів розлучень наявні в метриках іудеїв. 
Надання подвійних імен немовлятам, потрійне оголошення щодо укладання шлюбу, вказівка всіх членів родини при записі померлого 
характерні для метрик представників німецькомовного населення.  

Ключові слова: конфесійні та етнокультурні маркери, метричні книги, церковні акти, етнічні групи, культурні 
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МАРКЕРЫ В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ 
Цель статьи – исследовать этнокультурные особенности представителей различных вероисповеданий по данным церковных 

актов регистрации гражданского состояния. Методология исследования заключается в использовании историко-культурного и 
сравнительного методов, которые позволяют выявить культурные традиции и особенности, которые нашли отражение на страницах 
метрических книг представителей различных вероисповеданий. Научная новизна обусловлена тем, что метрические книги содержат 
богатейший информационный материал, а достаточная степень их сохранности в архивах Украины позволяет выявить 
этнокультурные особенности представителей различных вероисповеданий. Выводы. Изучение метрических книг позволяет 
исследователям выделить этноконфессиональные особенности развития церковных общин. В частности, почитание церковных 
святых и предоставления их имен новорожденным нашло отражение в метриках православного населения. Фиксация обряда 
обрезания и заключения брачного договора, наличие отдельной метрической книги для записей разводов представлены в метриках 
иудеев. Предоставление двойных имен новорожденным, тройное объявление о заключении брака, указание всех членов семьи при 
записи умершего характерны для метрик представителей немецкоязычного населения. 
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Confessional and Ethnicultural markers of the Parish Registers 
The purpose of the article is to study the ethno-cultural characteristics of the representatives of various religions according to the data 

contained in the church acts for registration of civil status. The methodology of the study is to use historical, cultural and comparative methods 
that enable to identify cultural traditions and features represented in the parish registers of the representatives of different faiths. The scientific 
novelty is conditioned by the fact that the parish registers contain rich informational material, and proper storage of them in the archives of 
Ukraine allows to reveal the ethno-cultural features of the representatives of different religions. In particular, the veneration of church saints and 
giving infants their names is represented in the parish registers of the orthodox population. The Jewish parish registers contain recordings on the 
ritual circumcision ceremonies and the conclusion of a marriage contract, the availability of a separate parish register for divorce records. The 
parish registers of the representatives of German population are characterised by giving dual names to infants, banns of marriage, the indication 
of all family members at the record of the deceased. 
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Актуальність теми дослідження. Церковні акти реєстрації громадянського стану мають багатий 

інформаційний потенціал і дають змогу виявити особливості фіксації відомостей про народження, шлюб, 
смерть представників різних віросповідань. Акти громадянського стану, що велися при церквах, містять 
відомості для вивчення демографічних процесів в певному регіоні, біографій, історії окремих родин. 
Вивчення асиміляційних процесів, змін конфесій, які знайшли своє відображення у метричних записах, 
дозволяє вивчати етноконфесійну історію населення України, а також етнокультурні особливості, характерні 
для кожної етноконфесійної групи. 

Мета роботи. Дослідити етнокультурні особливості представників різних віросповідань за даними 
церковних актів реєстрації громадянського стану. 

З 90-х р. ХХ ст. метричні книги починають вивчатися у кількох напрямках. Найбільш значущими при 
цьому стали дослідження Д. Антонова та І. Антонової, які звернули увагу на інформативний потенціал 
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джерела та кодикологічні особливості метрик [1]. С. Гузенков вивчав особливості фіксації антропонімних 
даних, «звання», випадків хрещення і поховання представників неправославних християнських конфесій [6]. 
П. Арсенич залучив метричні книги, шематизми для біографічних розвідок про відомих українців [2]. 

Крім використання інформації метричних книг для демографічного та генеалогічного пошуків, 
посилюється увага до вивчення метричних книг представників неправославного віросповідання. Дослідженню 
інформативного потенціалу метрик лютеранських повітів присвячена праця О. Князевої [9]. Метричні книги 
єврейських громад Галичини стати об’єктом дослідження І. Смольського [13]. Аналіз вірменських метричних 
книг ХVІІ–ХVІІІ ст. здійснив Я. Дашкевич [8]. Порівняльний аналіз ведення метричних книг у середовищі різних 
конфесій Донбасу здійснено О. Васик та А. Гедьо [4, 5].  

У науковій літературі утвердилася думка, що метричні книги в українських церквах були запровадженні 
Петром І в 1722 р. Проте, перші метричні реформи були ініційовані Петром Могилою, Антонієм Винницьким, 
Йосипом Шумлянським та Варлаамом Ясинським в XVII ст. На жаль, вони не поширювалися на всі українські 
землі і мали обмежений вплив. Метричні книги впроваджувалися поволі через неготовність та небажання 
більшості священиків виконувати вказівки церковної влади. На такий стан справ впливала і непідготовленість 
організаційних структур Православної церкви до забезпечення дієвого контролю за ходом метричної 
реформи [10, 69]. 

Указом Петра І від 14 квітня 1702 р. наказувалося реєструвати факти народжень та смертей у Росії 
[12,  192]. У 1724 р. у Синоді був розроблений докладний формуляр метричних книг, згідно з яким церковні 
акти мали складалися з трьох частин – про народжених, одружених і померлих. Оновлена форма метричних 
книг зі змінами та доповненнями, була затверджена у 1838 р. Завершенням запровадження та 
вдосконалення метричних книг стала їх повільна трансформація в акти громадянського стану.  

Аналіз метричних книг представників як православного, так й неправославного населення свідчить, 
що ведення церковних актів відповідало встановленим на законодавчому рівні вимогам. Метричні книги 
мали типовий формуляр та складалися з трьох частин, окрім тільки метрик іудеїв, де існувала четверта 
частина – про розлучених [7]. У кожній з частин метричних книг знайшли відображення етнокультурні 
особливості представників різних віросповідань, не дивлячись на те, що основною метою ведення метричних 
книг було «ведать о количестве всего Российского государства людей рождающихся, и в брачное 
супружество совокупляющихся, и умирающих» [12,  267]. 

Дослідження частини першої метричних книг про народження представників різних віросповідання, 
виявило характерні особливості, зокрема, батькам християнської віри заборонялося залишали своїх дітей 
нехрещеними та без відповідного виховання, а також щоби православні батьки хрестили своїх дітей в іншу 
віру. Православні християни зазвичай хрестили своїх дітей в період з восьмого по сороковий день життя.  

Аналіз метричних книг православного населення свідчить, що загальна кількість народжених 
немовлят охрещувалася через декілька днів від народження. Обов’язковою у хрещенні була участь 
восприємників (хрещені батько та матір), відомості про яких також подавалися у метричних книгах. 
Хрещенню завжди передувало наречення іменем немовляти. В православній традиції імена немовлят 
повинні були бути православними, які давалися за іменем того чи іншого святого, інформація про що 
містилася у «святцях». У графі «Имена родившихся» поряд з іменем, яке давалося немовляті при хрещенні, 
містилися також відомості про святого, на честь якого називали дитину. 

Характерні особливості містила частина метричних книг про народжених німецького населення. 
Зокрема, у списках народжених менонітів була відсутня інформація щодо хрещення немовлят, адже за 
релігійними канонами меноніти не хрестили немовлят, а здійснювали лише водне хрещення осіб, які досягли 
18–20 років [3,  170]. 

При аналізі записів про народження дитини увагу привертає наступний: «Хрещення через 
необхідність». Для представників лютеранського віросповідання подібний обряд був передбачений статутом 
і виконувався у певних випадках: якщо немовля народилося дуже кволим та могло померти до прибуття 
проповідника; якщо поблизу місця його народження не було євангельсько-лютеранського проповідника, який 
би міг у встановлений законом термін здійснити обряд хрещення, а також в інших надзвичайних випадках. У 
німецьких (католицьких та лютеранських) парафіях дітям давалося декілька імен: одне з них було особовим, 
інші давалися за іменами тих, хто був присутнім при хрещенні. Дуже часто серед восприємників були родичі, 
частими були випадки, коли восприємниками були чоловік і дружина [4].  

Особливістю ведення метричної книги єврейського населення щодо народжених була обов’язкова 
вказівка дат народження дитини та здійснення обряду обрізання у новонароджених хлопчиків, який 
проводився на 8-й день після появи дитини на світ. Певну відмінність містили й метричні книги другої частини 
– про одружених, зокрема, обов’язковим для православного населення було проведення шлюбного обшуку, 
для німецькомовного населення – потрійне оголошення щодо укладання шлюбу, а в іудеїв укладання 
шлюбного договору – ксубба/ктубба. 

Вінчанню православного населення обов’язково передував шлюбний обшук, під час якого священик 
фіксував різні документальні свідчення щодо нареченого та нареченої. Перед вінчанням як молодята, так і 
свідки повинні були підтвердити своїм підписом у шлюбному акті (обшуку), що укладання їх союзу 
здійснюється за взаємною згодою та бажанням, а не за примусом. До шлюбного акту (обшуку) вносилися 
також свідчення про психічне здоров’я наречених, що могло стати серйозною перешкодою до одруження. 
Заборонялося укладання шлюбу між кровними родичами [5].  У лютеран метричний запис складався за 
датою заручення, потім вносилися інформація щодо оголошення та вінчання, для яких виділялася окрема 
колонка. За статутом, кожному шлюбу передувало оголошення. Протягом трьох тижнів у церкві необхідно 
було тричі оголосити (як у парафії нареченої, так і нареченого) про намір укласти шлюб із точною вказівкою 
на імена, прізвища, звання, посаду або ремесло та місцеперебування нареченого й нареченої та їхніх 
батьків. Після оголошення проводився обряд вінчання. Представникам євангельсько-лютеранської церкви 
також заборонялося укладати шлюби між кровними родичами. У римсько-католицькій церкві рівні кровної 
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спорідненості в бокових лініях були відмінними, тому іноді шлюб укладався із дозволу єпископа. У таких 
випадках у метричних книгах записувалося наступне: «состоят в третьей и четвертой степени от родства, 
получили разрешение от епископа». 

Свою особливість мали й метричні записи про одружених в іудеїв, адже містили вказівку на головні 
акти між тими, хто укладає шлюб, і дані про свідків заходу, яких, як правило, було двоє. Перед одруженням 
євреї при свідках укладали шлюбний договір. Ксуба – це шлюбний договір, до якого входили загальні 
правила: одягати, забезпечувати дружину, виконувати подружні обов’язки, а також забезпечити певною 
сумою дружину у випадку розлучення. Аналіз метричних книг євреїв виявив, що чітко визначеної суми ксуби 
не існувало – вона коливалась від 25 до 500 крб.  

Метричні книги єврейського населення примітні наявністю окремої частини, яка містила відомості щодо 
розлучень. При розірванні шлюбів між євреями як із поверненням посагу, так і без цього, необхідний був 
дозвіл рабина або його помічника. Метричні книги єврейського населення міста Маріуполя та округи фіксують 
такі причини розлучень: «По семейным несогласиям между супругами»; «По враждебности между 
супругами»; «По нелюбви и раздорам между супругами»; «Вследствие ссор и раздоров между супругами» [7].  

Остання частина метричних книг про померлих містила типову інформацію, із записами причини 
смерті та віку померлого, відмінними були записи німецькомовного населення римо-католицького 
віросповідання адже у записі про померлого містилася повна інформація про його родину, із зазначенням їх 
віку, а також подавалися прізвища заміжніх жінок. Наприклад: «№ 12; 14.09.1886 г. в с. Нейямбург умер 
Иоган Гофман от удара; поселянин собственник в возрасте 53 лет Бергтальского рк прихода прихожанин, 
оставил жену: Юлияна, сыновей: Лоренца, Иоган, Каспар, Генрих, Христиан, дочерей: Христина (по мужу 
Будьян), Каролина, Гелена, Мария, Лоиза и Юлияна; тело его учителем Бергтальского прихода Иосиф 
Редер 18.09.1886 г. на местном кладбище похоронено» [8]. Подібна інформація про рід полегшує пошук 
генеалогічної інформації та дозволяє уникнути помилок у тому разі, коли в населеному пункті мешкало 
багато однофамільців. 

Таким чином, аналіз церковних актів представників різних віросповідань виявив етнокультурні 
особливості, характерні для кожної групи. Зокрема, шанування церковних святих та надання їх імен 
немовлятам, що знайшло відображення у метриках православного населення; зазначення обряду обрізання 
та проведення шлюбного договору, а також наявність окремої метричної книги для записів розлучень 
виявлено в іудеїв; подвійні імена немовлят, необхідність триразового оголошення перед одруженням, вказівка 
всіх членів родини при записі померлого характерні для метрик представників німецькомовного населення.  
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН 

 
Мета статті полягає у проведенні науково-теоретичного дослідження виникнення, розвитку й сучасного стану 

української мови як соціокультурного та правового явища. Методологічною основою дослідження слугують наступні методи 
наукового пізнання: загальнонаукові (формально-логічний, метод аналізу та синтезу) та спеціально-правові (порівняльно-
правовий, формально-юридичний). Зазначені методи надають можливість розкрити особливості української мови через призму 
соціокультурного феномену й розглянути правові проблеми мовної політики держави. Наукова новизна полягає у здійсненні 
комплексного дослідження соціокультурних та правових аспектів української мови в контексті її збереження та подолання 
мовної кризи. Висновки. Державна українська мова є мовою громадянства, запорукою збереження національної ідентичності 
українського народу, основою формування української державності. Сучасне українське суспільство характеризується багатьма 
різними суперечностями, серед яких – питання двомовності, надання російській мові статусу другої державної мови. На наш 
погляд, це призводить до спотворення національної свідомості й загострення мовної ситуації в країні. Виходячи із цього, Україні 
потрібна «мудра», виважена політика, яка б забезпечила функціонування і захист національної мови й водночас гарантувала 
підтримку мов етнічних меншин. Багато в чому успіхи консолідації українського суспільства залежать від того, наскільки 
державна мова підтримується й поважається різними соціумами та кожним індивідом зокрема. Більше того, від ефективного 
впровадження й реалізації мовного законодавства, безперечно, залежатиме програма правового розвитку мови. Тож на 
сьогодні вельми актуальним є питання прийняття мовного закону, який би спрямував систему відповідних державних заходів на 
утвердження й запровадження дієвого механізму поширення української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. 

Ключові слова: українська мова, суспільство, державна мовна політика, законодавство України, мовна проблема. 
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Украинский язык как социокультурный и правовой феномен 
Цель статьи заключается в проведении научно-теоретического исследования возникновения, развития и современного 

состояния украинского языка как социокультурного и правового явления. Методологической основой исследования служат 
следующие методы научного познания: общенаучные (формально-логический, метод анализа и синтеза) и специально-
правовые (сравнительно-правовой, формально-юридический). Указанные методы дают возможность раскрыть особенности 
украинского языка через призму социокультурного феномена и рассмотреть правовые проблемы языковой политики 
государства. Научная новизна заключается в осуществлении комплексного исследования социокультурных и правовых 
аспектов украинского языка в контексте ее сохранения и преодоления языкового кризиса. Выводы. Государственный 
украинский язык является языком гражданства, залогом сохранения национальной идентичности украинского народа, основой 
формирования украинской государственности. Современное украинское общество характеризуется многими различными 
противоречиями, среди которых – вопрос двуязычия, предоставления русскому языку статуса второго государственного языка. 
На наш взгляд это приводит к искажению национального сознания и обострения языковой ситуации в стране. Исходя из этого, 
Украине нужна «мудрая», взвешенная политика, которая бы обеспечила функционирование и защиту национального языка и 
одновременно гарантировала поддержку языков этнических меньшинств. Во многом успехи консолидации украинского 
общества зависят от того, насколько государственный язык поддерживается и уважается различными социумами и каждым 
индивидом в частности. Более того, от эффективного внедрения и реализации языкового законодательства, безусловно, будет 
зависеть программа правового развития языка. Поэтому на сегодня весьма актуальным является вопрос принятия языкового 
закона, который бы направил систему соответствующих государственных мероприятий на утверждение и введение 
действенного механизма распространения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни. 

Ключевые слова: украинский язык, общество, государственная языковая политика, законодательство Украины, 
языковая проблема. 
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Ukrainian Language as Sociocultural and Legal Phenomenon 
The purpose of article is to conduct a scientific and theoretical study of the emergence, development and current state of the 

Ukrainian language as sociocultural and legal phenomenon. The methodology of the study is the following methods of scientific 
knowledge: general scientific (formal-logical, method of analysis and synthesis) and special-legal (comparative law, formal-legal). These 
methods provide the opportunity to reveal the peculiarities of the Ukrainian language through the prism of sociocultural phenomenon 
and consider the legal problems of the language policy of the state. Scientific novelty consists in carrying out a comprehensive study 
of socio-cultural and legal aspects of the Ukrainian language in the context of its preservation and overcoming the language crisis. 
Conclusion. State Ukrainian language is the language of citizenship, a guarantee of preservation of the national identity of the 
Ukrainian people, the basis of the formation of Ukrainian statehood. Modern Ukrainian society is characterized by many different 
contradictions, among which – the issue of bilingualism, giving the Russian language the status of the second state language. In our 
opinion, this leads to the distortion of national consciousness and aggravation of the linguistic situation in the country. On this basis, 
Ukraine needs “wise”, well-balanced policy that would ensure the functioning and protection of the national language and, at the same 
time, ensure the support of languages of ethnic minorities. In many ways, the success of consolidation of the Ukrainian society depends 
on the extent to which the state language is supported and respected by different societies and each individual in particular. Moreover, 
the effective implementation and realization of linguistic legislation, of course, will depend on the program of legal development of the 
language. Therefore, today it is very relevant to adopt the linguistic law that would direct the system of appropriate state measures to 
establish and introduce an effective mechanism for the dissemination of the Ukrainian language as a state language in all spheres of 
public life. 

Key words: Ukrainian language, society, state language policy, Ukrainian legislation, language problem.  

 
Актуальність теми дослідження. У 1996 р. Конституція України юридично закріпила статус української 

мови, як державної. І відповідно, на законодавчому рівні, визначено коло публічних сфер, де використання 
української мови є обов’язковим. Проте, низка проблем, які накопичилися за роки незалежності і породили 
політичну й економічну нестабільність, негативно відобразилися на мовній політиці держави. Водночас, не 
слід забувати про історичні і мовно-культурні особливості формування етнічного складу населення України, 
де західна частина віддає перевагу українській мові, а південна та східна частина – російській. Важливо 
розуміти також і загрозу військово-політичного протистояння між Україною та Росією щодо питання 
офіційного визнання мови «агресора». 

Питання статусу української мови, мовної політики, мовної культури у своїх працях розглядали такі 
вчені, як: Б. Ажнюк, І. Балабкіна, М. Козюбра,  В. Курило, С. Романюк, О.Червякова, Ю. Шевельов  та інші. 

У контексті цього дослідження без перебільшення можна говорити про необхідність збільшити увагу 
і спрямувати спільні зусилля науковців, мовознавців, соціологів, правознавців, представників влади у 
вирішенні проблеми соціокультурної та правової захищеності української мови. 

Мета статті полягає у проведенні науково-теоретичного дослідження виникнення, розвитку й 
сучасного стану української мови як соціокультурного та правового явища. 

Виклад основного матеріалу. Мова є надбанням народу, його національної самобутності. 
Формування української мови розпочалося ще від праслов’янського періоду. Так, у часи існування 
Київської Русі поряд з церковнослов’янською мовою з’явилася давньокиївська писемна мова. Вона 
поширено використовувалась у державному управлінні, князівських канцеляріях та для інших світських 
потреб. Розуміння давності української мови як певного історичного процесу надало можливість 
встановити тісний взаємозв’язок між державою та етносом. Мова завжди виступала в якості 
ідентифікуючої ознаки нації, її культурним детермінантом і елементом самоідентифікації, визначення її 
місця в цивілізаційному вимірі [6, 18]. Незаперечним твердженням є те, що мова є своєрідним генетичним 
кодом нації та розкриває особливості її культури.  

Розвиток і функціонування мови певною мірою зумовлені станом суспільства. На жаль, значна частина 
українців у спілкуванні, у побуті не використовують рідну мову та віддалені від національних традицій. 
Безпосередньо історія формування сучасної української має тривалий характер із негативними 
«відблисками», а зокрема: колоніальна політика імперських держав, тоталітарний режим Радянського Союзу, 
що передував знищенню національної мови та ототожненню її з російською, відсутністю освіти українською 
мовою тощо. Однак таке довгочасне політико-насильне втручання  у внутрішню систему мови не дало їй 
занепасти. Середовище людей, ініціативно небайдужих, зуміли подолати кризу мовної ситуації. 

Беззаперечним є той факт, що усі «лихі» уроки історії залишилися позаду і зі здобуттям незалежності 
України наступить новітня прогресивна фаза піднесення української мови. Але, на жаль, питання мовної 
єдності, мовної політики надалі набуло проблематичного характеру.  

На сьогодні Україна є багатоетнічною державою і саме тому ступінь формування та реалізації 
культурно-мовної політики виступає принципово серйозним питанням. Зрозуміло, що в тих суспільствах, де 
відсутня єдина національна мова, дуже важко, майже неможливо виховати мовно культурну спільноту. 

Виходячи з  історичних і монокультурних особливостей формування етнічного складу населення 
України, де кількісну перевагу мають українці, роль державної (офіційної) мови згідно Конституції цілком 
логічно виконує українська мова. Проте часто виникає невідповідність у питаннях етногенезу українців, що 
відповідно породжує ряд проблем і спотикань в процесі розвитку держави, становлення демократичного 
суспільства, єдності нації та панування міжетнічної злагоди. Складність етнічної історії  полягає в наявності як 
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загальнолюдських так і національно-специфічних компонентів національної культури. В Україні до сьогодні 
зберігаються етнографічні групи (гуцули, лемки, бойки, литвини та ін.), які мають свої традиції, звичаї та 
особливості мовлення.  Історико-етнографічні явища та соціально-економічні умови в Придніпровському і 
Південному регіонах країни послужили вагомим фактором, що саме на даних територіях домінує 
російськомовне населення України. Однак, не слід забувати, що усі ці люди – громадяни України, які 
незалежно від етнічного походження, освіти й виховання, мають знати історію держави, поважати її 
символіку, об’єднуватися у справі державотворення і, звичайно ж, володіти державною мовою. При цьому,  
роль української мови жодним чином не спрямована на приниження мов інших національних меншин в 
Україні, ігнорування російської мови й культури, втрату етнічної самобутності.  

Найважливішим чинником, що зараз може суттєво впливати на повноцінне функціонування 
української мови, є зацікавленість держави у вирішенні мовної проблеми. Реалізація державної мовної 
політики залежить переважно від доброї волі представників державної влади, Президента України як гаранта 
конституційного порядку функціонування мов, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України. Ідея 
реального закріплення за українською мовою статусу державної може й повинна стати полем об’єднання 
зусиль партій і громадських організацій, співпраці інститутів громадянського суспільства з владними 
структурами. У сучасній складній ситуації державна мовна політика має бути виваженою й послідовною, 
поєднувати цілеспрямованість і рішучість із розсудливістю, тактовністю та обережністю в засобах її реалізації 
[2, 124]. 

Досить слушною є думка Курила В.І. щодо виникнення бурхливих дискусій у питанні мови 
адміністративних правочинів. З цього приводу науковець зауважив, що завжди слід розмежовувати 
приватно-правову сферу та публічно-правову сферу використання мови. У цьому випадку йдеться про 
публічну складову феномену використання мови, а тому стає очевидним: якщо ми хочемо мати державу, яка 
має назву Україна, є правовою і цивілізованою, то публічна сфера застосування мови повинна відображати 
сутність самої держави, її самобутність, традиції, що не заперечує захист державою інших мов, їх всілякий 
розвиток [5, 167]. 

Аналізуючи функціональні особливості української мови як державної, виникає потреба в 
обґрунтуванні її як правового феномену. Зрозуміло, що питання статусу мови – це, передусім, сфера 
компетенції права. Дія права, його ефективність свідчить про наявний масив законодавства, що дає змогу 
скласти уявлення про можливість використання нормативних регуляторів у мовному питанні. Відповідно до 
ст. 10 Конституції України 1996 р.: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 
України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 
національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов 
в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». Цим положенням держава 
закріпила гарантії функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, 
не порушуючи при цьому права і свободи інших етнічних груп, що проживають в Україні. 

Надання українській мові конституційного статусу єдиної державної мови та закладені в Основному 
Законі засади мовної політики в Україні цілком узгоджуються з міжнародними і європейськими стандартами 
мовних прав, тобто з визнаними міжнародними та/або європейським співтовариством, зафіксованими в 
міжнародно-правових актах, актах європейських міжнародних організацій та інших міжнародних документах 
принципами і нормами, що стосуються мовних прав людини, дотримуватися яких має будь-яка держава як 
член цього співтовариства чи організації [4, 68].  Серед європейських і міжнародних документів 
найважливішим орієнтиром для України у забезпеченні мовних питань є Європейська хартія регіональних 
мов або мов меншин. Аналізуючи цей документ, варто виділити вісім основоположних принципів і цілей: 

● визнання регіональних мов або мов меншин як виразників культурного багатства; 
● повага до географічного району кожної регіональної мови або мови меншини; 
● необхідність рішучих дій з підтримки таких мов; 
● сприяння і / або заохочення використання таких мов, в усній і письмовій мові, в суспільному та 

приватному житті; 
● надання належних форм і засобів викладання і вивчення таких мов на всіх відповідних стадіях; 
● сприяння відповідним міжнаціональним обмінам; 
● заборона всіх форм несправедливого розрізнення, виключення, обмеження або надання переваг, які 

стосуються використання регіональної мови або мови меншини і мають за мету стримати або поставити під 
загрозу її збереження або розвиток; 

● сприяння державами взаєморозумінню між всіма мовними групами країни [3]. 
Як нам видається, цей документ, в першу чергу, спрямований на захист, розвиток, використання, як в 

приватному так і в суспільному житті національних меншин, їх регіональних мов.  Однак, положення Хартії 
викликали суперечливі дискусії в українському суспільстві. З’явилися прибічники двомовності, які 
посилаючись на норми Хартії, пропагують «хибну» політику в питанні надання статусу другої державної мови 
нарівні з українською – російській мові. Як приклад, «мовний закон»  Ківалова-Колесніченка, норми якого 
закріпили можливість російської мови отримати статус регіональної і тим самим прирівняти її до державної, а 
також використовувати російську мову в офіційному діловодстві. Закон України «Про засади державної 
мовної політики» 2012 року закріпив статус регіональної не мовам меншин, а російській, із такими 
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розширеними правами, які знівелювали вживання української мови на певних територіях. 28 лютого 2018 
року Конституційний суд України визнав «мовний закон» Колесніченка-Ківалова» неконституційним через 
порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення. Це рішення оголосили обов’язковим, 
остаточним і таким, що не може бути оскаржене.  

Надалі питання мовної політики розвинулось в період 2016-217 років, коли Верховна Рада України 
зареєструвала три мовних законопроекти , а саме: «Про мови в Україні», «Про функціонування української 
мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» та «Про державну мову». 

З погляду мовної ідеології зазначені законопроекти мають чимало спільного. Зокрема, вони одностайні 
з питання статусу мови: єдиною державною мовою є українська – національне надбання українського народу 
і один з елементів конституційного ладу України. Усі посадові особи органів державної влади, державних 
установ, підприємств та організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності при 
виконанні своїх обов’язків і в публічному спілкуванні повинні застосовувати виключно державну мову. Вільне 
володіння державною мовою посадовими особами й службовими особами органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних установ, 
підприємств та організацій, інших суб’єктів господарювання державної і комунальної форм власності є 
обов’язковою умовою для їх призначення на відповідну посаду й для атестації на посаді. Державна мова є 
мовою судочинства, нотаріального діловодства, обслуговування населення та надання інформації про 
товари  і послуги і т. ін. [1, 30]. 

Висновки. Державна українська мова є мовою громадянства, основою формування і зміцнення 
української державності, запорукою збереження національної ідентичності українського народу. Сучасне 
українське суспільство характеризується багатьма різними суперечностями, серед яких – питання 
двомовності, надання російській мові статусу другої державної мови. На наш погляд, така ситуацію у державі 
та суспільстві призводить до спотворення національної свідомості та загострення мовної ситуації у країні. 
Виходячи із цього, Україні потрібна «мудра», виважена політика, яка б забезпечила дієво гарантовані 
функціонування і захист національної мови і, водночас, гарантувала підтримку мов етнічних меншин. 

Багато в чому успіхи консолідації українського суспільства залежать від того, наскільки державна мова 
підтримується й поважається  різними соціумами та кожним індивідом зокрема. Більше того, від ефективного 
впровадження й реалізації мовного законодавства, безперечно, залежатиме програма правового розвитку 
мови. Тож на сьогодні вельми актуальним є питання прийняття мовного закону, який би спрямував систему 
відповідних державних заходів на утвердження й запровадження дієвого механізму поширення української 
мови як державної в усіх сферах суспільного життя.  
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НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
В ПРОЦЕСІ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ:  

АСПЕКТ ОЦІНЮВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
 
Метою статті є пропозиції щодо вдосконалення поняття публікаційної активності наукових установ в результаті 

проведення атестації національних бібліотек Національної академії наук України в 1918 - початку 2019 рр. 
Методологія дослідження базується на системному підході, структурно-функціональному та наукометричному аналізі методики 
оцінювання результативності та публікаційної активності наукової установи. Наукова новизна роботи полягає в розширення 
уявлень про поняття публікаційної активності наукової установи, що сьогодні є важливим для цього критерію для подальшого 
об’єктивного оцюнювання результативності бібліотеки із статусом науково-дослідного інституту. Це надає можливості глибше 
усвідомити специфіку науковї діяльності національних бібліотек як установ національного надбання України та ресурсного 
центру розвитку сучасної держави в інформаційному та когнитивно-комунікаційному мережевому просторі. Науковий доробок 
бібліотек є органічною часткою фундаментальних та прикладних досліджень, що реалізуються професійним колективом 
науковців. Висновки. Потенціал наукової діяльності бібліотек закладений у її функціях розвитку самого суспільства та необхідності 
постійно відповідати потребам наукового знання та соціокультурного розвитку. Атестація наукових установ показала необхідність 
розвитку сучасного поняття публікаційної активності та наукової результативності у діяльності великих національних та наукових 
бібліотек, з урахуванням її спеціфіки, некоректна оцінка котрих та недостатність фінансування може прямо зашкодити стабільному 
розвитку національної держави та її інформаційному іміджу. 

Ключові слова: атестація наукових установ; наукова діяльність бібліотеки; публікаційна активність наукової бібліотеки. 
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Национальные библиотеки Национальной академии наук Украины в процессе аттестации научных учреждений: 

аспекты оценки публикационной активности 
Целью статьи является предложения по совершенствованию оценки публикационной активности научных учреждений 

в результате проведения аттестации национальных библиотек Национальной академии наук Украины в 1918-начале 2019 гг. 
Методология исследования базируется на системном подходе, структурно-функциональном и наукометрическом анализе 
методики оценивания публикационной деятельности учреждения. Научная новизна работы заключается в расширении 
представлений о понятии публикационной активности научного учреждения, что сегодня является важным как критерия для 
дальнейшего объективного оцюнивання эффективности деятельности библиотеки со статусом научно-исследовательского 
института, а также национального культурного достояния Украины и ресурсного центра развития современного государства в 
информационном и когнитивно-коммуникационном сетевом пространстве. Научный потенциал библиотек является 
органической частью фундаментальных и прикладных исследований, реализуемых профессиональным коллективом ученых. 
Выводы. Потенциал научной деятельности библиотек заложен в ее функциях развитием самого общества и необходимости 
постоянно соответствовать потребностям научного знания и социокультурного развития. Аттестация научных учреждений 
показала необходимость развития современного понятия публикационной активности и научной результативности в 
деятельности крупных национальных и научных библиотек с учетом ее специфики, некорректная оценка которых и 
недостаточность финансирования может прямо повредить стабильному развитию национального государства и его 
информационному имиджу. 

Ключевые слова: аттестация научных учреждений; научная деятельность библиотеки; публикационная активность 
научной библиотеки. 
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Purpose of the article. The purpose of the article is to propose the improvement of the concept of publication activity of 

scientific institutions as a result of certification of national libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine in 1918 – early 2019. 
The methodology is based on the systems approach, structural-functional and scientometric analysis of the assessment methodology 
of the publication activity of the institution. The scientific novelty of the work consists in expanding the concept of the publication activity 
of a scientific institution, which is today important for this criterion to further objectively evaluate the performance of a library with the 
status of a research institute, the national cultural heritage of Ukraine and the resource center of the modern state communication 
network space. The scientific potential of libraries is an organic part of basic and applied research, implemented by a professional team 
of scientists. Conclusions. The potential of the scientific activity of libraries lies in its functions by the development of the society itself 
and the need to constantly correspond to the needs of scientific knowledge and sociocultural development. Certification of scientific 
institutions has shown the need to develop a modern concept of publication activity and scientific performance in the activit ies of large 
national and scientific libraries, taking into account its specificity, the incorrect assessment of which and insufficient funding can directly 
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Актуальність теми дослідження визначається процесом державної атестації наукових установ в 
Україні та оцінювання ефективності їхньої діяльності, спрямованого на розвиток нормативно-правового 
забезпечення вітчизняної науково-освітньої галузі відповідно до світових стандартів.  

Однієї з важливих умов реформування української науки необхідність є проведення державної 
атестації наукових установ, що передбачено Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
прийнятий 26 листопада 2015 р. № 848-VIIІ, який набрав чинности з 19 січня 2016 р. Законом 
запроваджується державна атестація наукових установ з метою визначення ефективності їх діяльності в 
обов’язковому порядку не менше одного разу на п’ять років [1]. 

Порядок проведення державної атестації наукових установ, був затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 [2], а також «Методикою оцінювання ефективності 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи», затвердженої наказом Міністра 
освіти і науки України № 1008 від 17.09.2018 р. (далі Методика) [3]. Ця Методика має на меті отримання 
об’єктивної оцінки ефективності діяльності наукових установ та наближення до європейської практики. 
Остання врахувала «Методику оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України», що 
була затверджена постановою Президії НАН України від 15.03.2017 р. № 75 із змінами, затвердженими 
постановою Президії НАН України від 11.07.2018, № 241 (далі Методика НАН) яка вже апробовувалася в 
системі НАН України у 2017–2019 рр. [4]. Методика передбачає перевірку оцінювання враховуватимуть такі 
показники як результати наукової діяльності за останні 3 роки, стратегія розвитку на наступні 5 років, тоді як 
Методика НАН – за останні 5 років. В результаті мають бути виявлені чотирі групи установ: 

1. Наукові установи-лідери; 
2. Стабільні наукові установи, що можуть бути провідними за певними напрямами наукових 

досліджень; 
3. Наукові установи, що є унікальними у певній галузі, але демонструють невисокий рівень розвитку 

потенціалу; 
4. Наукові установи, для яких наукова, науково-технічна або інноваційна діяльність перестали бути 

основним видом діяльності, які не є унікальними у відповідній галузі та втратили перспективи розвитку 
zakon [3]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Поняття публікаційної активності у співставленні з публікацією 
результатів дослідження та атестацією наукових бібліотек не досліджувалося.  

Метою дослідження є вдосконалення поняття публікаційної активності наукових установ та 
розширення її критеріїв для наукових бібліотек, що виникли в результаті аналізу проведення атестації 
національних бібліотек Національної академії наук України. 

Виклад основного матеріалу. Метою Атестації стало отримання об’єктивної оцінки ефективності 
діяльності науково-дослідного інституту з урахуванням наукового потенціалу, новизни розробок, наявних 
умов кадрового, інформаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення; стимулювання 
науково-дослідної та інноваційної діяльності; прийняття обґрунтованих управлінських, організаційних та 
фінансових рішень, залучення до діяльності в національному й світовому науково-освітньому 
співтоваристві.  

Методика НАН містить систему обгрунтованих і взаємопов’язаних критеріїв оцінювання і є результатом 
грунтовної роботи спеціальної Комісії та наукових колективів НАН України,  вона проходила грунтовну 
апробацію, яка засвідчила її житєздатність, усебічність та об’єктивність. Методика НАН включала загальну 
характеристику діяльності установ за різними напрямами, зокрема структуру установи, основні завдання та 
організаційно-правову форму, документне забезпечення організаційного устрою, статистичні дані щодо 
працівників та виконавців НДР, в тому числі середній вік, за категоріями персоналу, статтю та науковим 
ступенем, за рівнем освіти тощо. 

Установа оціюється й з позицій діяльності наукових рад, зокрема вчених рад, спеціалізованих рад, 
рад молодих вчених. До уваги взято й наукову спільноту установи, її місце у національній та міжнародній 
науковій спільнотиі, значення та актуальність для національної та регіональної стратегії в галузі науки, 
спеціфіку та обсяги та ґрунтовність міжнародної діяльності.  

Розглядається й загальна концепція і розвиток установи, інформація щодо її діяльності вцілому та за 
останні 5 років, публікаційна активність з виокремленням статистичних показників в цілому та показників за 
видами публікацій, інформацією про найважливіші публікацій (10–15 од.), електронних публікацій, 
підготовкою проблемно-зорієнтованих баз даних (де високий показник новизни інформації). Береться до 
уваги наявність науково-популярних видань та статтей, виступи у засобах масової інформації, надання 
наукових послуг та вирішення інфраструктурних завдань, наукових консультацій, а також  передачи знань 
та технологій, використання об’єктів права інтелектуальної власності, фінансовання на конкурсній основі з 
зарубіжних джерел тощо.  

 Важливим у Методиці стала оцінка наявності наукових заходів та зв’язків з громадськістю, 
проведення апробації наукових результатів на міжнародних конференціях, а також напрями та види 
соціокультурної діяльності. 

Методика включала й аналіз унікальності установи та потенціалу стратегічного розвитку науково-
дослідної сфери, використання інформаційних технологій, устаткування, обладнання та кадрового 
забезпечення для виконання робочих планів, стратегія щодо залучення коштів. 
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Характеризується співпраця з навчальними закладами та іншими науковими установами в Україні та 
зарубіжними науковими інституціями. Спеціальна увага зверталася на підготовку кадрів вищої кваліфікації 
та обрання академіками і членами-кореспондентами Національної та національних галузевих академій 
наук, а також на молодих науковцях: можливостей кар’єрного зростання, кількості лауреатів державних і 
міжнародних премій в галузі науки), наявність стипендій і грантів для  молодих учених, відсоток до 
загальної кількості наукових працівників, аспірантів та докторантів тощо. 

Приймалося до уваги надходження та видатки, зокрема  надходження від грантів (фондів, програм, 
організацій тощо), обсяги фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за 
джерелами та за видами витрат. 

Об’єктивність Методики НАН характеризує й можливість  врахувати особливості та специфіку 
установи, і показати додаткові результати діяльності, що має значення для експертної оцінки 
результативності наукового доробку. 

Можливість показати спеціфіку многоаспектної та багатовекторної діяльності наукової (національної) 
бібліотеки стала  одним з потужних результатів атестацій з огляду на її спеціфіку –бібліотека покликана 
всю діяльність спрямовувати на інформаційно-документну ресурсну складову суспільства, організацію 
комплектуваня  фондів, їх опрацювання  та збереженість, організацію вільного доступу до інформації. Це 
передбачає низку грунтовних досліджень та постійне впровадження наукових результатів.  

У кінці 2018 та на початку 2019 р наукову атестацію за Методикою НАН пройшли дві бібліотечні 
установи національного статусу, які підпорядковуються НАН Україні і у системі НАН України мають ще і 
статус науково-дослідних установ вищої категорії: Львівська національна наукова бібліотека ім. В. 
Стефаніка  (далі ЛННБ) та Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (далі НБУВ). Автор цих 
рядків був причетний до атестації установ (у першому випадку як голова Експертної комісії НАН України, а 
у другому – як голова установи, яку перевіряла Експертна комісія НАН України), тому на себе пройшла 
досвід апробації методики як із зовнішнього, так і внутрішнього боку, що безумовно, надало об’єктивних 
спостережень щодо необхідності вдосконалення окремих розділів Методики та стратегії розвитку 
бібліотек. 

Атестація засвідчала надзвичайну багатоаспектність наукової діяльності бібліотек, що характеризує 
стан і функції бібіліотеки як специфічної наукової установи, передусім високий рівень наукової діяльності 
за різними критеріями та перспективність наукових розробок як в теоретичному, так і практичному 
аспектах, навіть в умовах хронічної недостатності фінансування. Розвивається структура, що відповідає 
сучасним вимогам наукової діяльності бібліотек та виробництву нового знання, створюються інститути по 
напрямах діяльності, центри, бібліотеки в бібліотеках, формуються електронні ресурси, збираються та 
аналізуються ресурси влади та управління, здійснюється масштабна соціокультурна діяльність тощо.  

Загальний обяг матеріалів атестації склав декілька тисяч сторінок, з огляду на кількість наукових 
працівників (у обох бібліотеках ця цифра досягла близко 400 наукових прицівніків), показана різноаспектність 
діяльності і кадрового складу, взаємопов’язаність бібліотечної та наукової діяльності та значних обсягів 
публікаційної активності. З результатами наукової діяльності, що заклало основу матеріалів атестації можно 
ознайомитися на сайтах цих бібліотек, де приміщені презентаційні матеріали [5-6]. 

Специфіка національних наукових бібліотек НАН України визначила характер, профіль і 
пріоритетність наукових напрямів. Чіткіше проявилося історико-культурне значення бібліотек. У сукупності 
ці дві бібліотеки володіють понад 25 млн історико-культурних та сучасних фондів рукописних джерел, 
стародруків та рідкісних видань, різновидових книжок, періодики та інших видів друку – документальних 
джерел історичного та сучасного розвитку науки і суспільства, фундамент як духовного розвитку держави і 
нації, так і її перспективи у міжнародному співтоваристві, яке високо цінує культурну спадщину, 
зафіксований у державних реєстрах як національне культурне надбання, яке визначає традиційну 
культурну спадкоємність нації та її статус. Це забезпечує бібліотеці постійну увагу до історико-культурних 
досліджень та впровадження їх у сучасний контекст культурного і освітнього розвитку держави, забезпечує 
спадкоємність історичної та сучасної культури. Бібліотеки заповнюють інформаційний простір 
національного сегменту у загальносвітової культурі людства та його інформаційному просторі, за яким 
відбувається ідентифікація нації та її внесок у світову культуру. 

З іншого боку, наукові бібліотеки є живим суспільним організмом, таким що постійно розвивається й 
трансформується разом іх суспільством, покликаним забезпечувати суспільство актуальною інформацією і 
електронними ресурсами, що формують бази даних та сучасний та перспективний доступ до мережевих 
джерел, розгортання участі як активних суб’єктів у сучасному когнитивно-комунікативному мережевому 
суспільстві, де електронні ресурси завойювали світ і стали об’єктом комплектувння, управління та 
організації доступу. Така функція бібліотеки,  що характеризується прискоренням інформаційних обмінів та 
необмеженими можливостямі інформаційного впливу на суспільство, стає дедалі пріоритетною. Власне ця 
органічна сутність бібліотеки, її функції в суспільстві визначає й постійну наукову інноваційну роботу 
бібліотек, невпинний науковий пошук розвитку технологій та реалізації функції забезпечення суспільства 
знанням, спрямованим на економічний, політичний і соціокультурний розвиток держави і світової науки. 

 Ця подвійна роль бібліотеки вимагає постійного розвитку науки, яка має як фундаментальне 
значення, так і прикладне – організіцію комплектування, зберігання, опрацювання та доступу до джерел 
інформації. 
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У данній статті розглядається лише один аспект Методики –  публікаційної активності, його змісту в 
умовах розвитку науково-дослідної та науково-прикладної діяльності. Бібліотеки публікують велику 
кількість видань: статтей, монографій, публікацій документів, довідників по фондах, наукових каталогів та 
покажчиків, збірників праць та тез міжнародних конференцій, багато інших видів публікацій, що 
відповідають сучасним тенденціям оприлюднення наукового знання. Однак певне занепокоєння викликає 
відсутність у методиці деяких критеріїв, що іноді можє знецінювати реальні результати діяльності 
бібліотеки як специфічного науково-дослідного інститута, хоча цілком можуть бути й внесеними у кількісні 
показники та рекомендації експертам.  

Основні з вказаних критеріїв є обсяг опублікованих праць, що характеризує обліку гуманітарної 
наукової продукції, і має здійснюватися в тому числі й за авторськими (можливо й за обліково-
видавничими аркушами), що відсутнє у Методиці. Такий облік є найбільш достовірним в оцінці як 
індивідуальних результатів, так і загальної оцінки діяльності установи.  

На превеликий жаль, урахування тільки статтєй в наукометричних базах як показника наукової 
новизни та затребуваності наукового знання в сучасній науці є абсолютно недостатнім для оцінки 
діяльності сучасних наукових бібліотек або публікації без аналізу категорій і видів наукової продукції, які 
установа виконує за своїми статутними обов’язками. Вимога публікації результатів в найбільш потужних 
міжнародних наукометричних базах даних не завжди може бути об’єктивно реалізованої і може проказати 
низки результати актуальності і новизни наукових розробок на противагу їхньої реальної значимості.  

Значний обсяг наукових розробок не може бути опублікованим за своєю природою у 
загальноприйнятому розумінні публікації, але має значну наукову новизну й науково-практичну реалізацію. 
Це стосується насамперед формування проблемно-тематичних баз даних, опрацювання бібліотечних та 
архівних фондів та створення наукових каталогів, а також значних обсягів продукції науково-організаційної, 
науково-інформаційної та науково-методичної роботи, у тому числі тієї, що покладена на національні 
бібліотеки як на науково-методичний центри бібліотечної та архівної системи установ НАН України. Такі 
обсяги роботи можуть бути з успіхом обліковані в умовних авторських аркушах, які рахуються за 
допомогою коефіцієнтів.  

Це регулюється нормативними документами, зокрема діючими положеннями про планування, облік і 
нормування наукової роботи в бібліотеках, що містить рекомендації щодо планування різних видів робіт, а 
також правила й норми часу для розрахунку трудового навантаження для працівників, які беруть участь у 
науковій і науково-організаційній, бібліотечно-інформаційній діяльності, співвідношення між 
трудовитратами (в умовних авторських аркушах) на всі види діяльності наукових працівників бібліотеки.  

Крім того, серед інших до основних процесів наукової роботи в бібліотеках належить: редагування 
матеріалів особливої наукової складності; рецензування матеріалів наукових досліджень; консультування 
(усне й письмове), підготовка відповідей на науково-тематичні запити; наукове редагування теоретичних 
робіт з питань інформатизації, інформаційно-бібліотечних технологій, історії книжкової спадщини та 
культури.  

Окреме питання – визнання наукової цінності та статусу окремої публікації електронних ресурсів та 
баз даних підвищеної складності, що формуються в сучасних бібліотеках. Так, в НБУВ існує 63 проблемно-
орієнтованих (інтелектуалізованих) БД (або комплексів БД) з обсягом 2,4 млн записів, підготовлених 
науковими співробітниками. Вони розкривають історико-культурну спадщину у бібліотечних фондах з 
найдавніших часів, а також сучасні ресурси української науки, інформаційно-аналітичний продукт, мають 
новизну і вперше залучаються до наукового обігу. Підрахунки за знаками та переведенням у авторські 
аркуші підготовлених до заповнення баз даних надають достовірні відомості про реальні трудовитрати 
наукових співробітників.  

За розробленою та затвердженою вченою радою НБУВ методикою такі БД вважаються науковими 
електронними виданнями, якщо вони відповідають вимогам новизни, мають сталу назву; плануватися в 
межах планових науково-дослідних тем; мають авторський колектив і наукового редактора або редакційну 
колегію; проходять редакційне опрацювання та рецензування; затверджуються до онлайн-опублікування 
вченою радою НБУВ. За видової характеристикою бази даних є актуальними науковими електронними 
довідниками і мають величезну затребуваність, про що свідчить у багатомільйоне використанням в 
мережевому співтоваристві. 

У формуванні текстів баз даних НБУВ, які визнані проблемно–орієнтованими, і підготовлених 
науковими співробітниками як авторами, упорядниками, науковими редакторами, беруть  участь 21 
науковий підрозділ НБУВ, 83 наукові співробітники, які супроводжували підготовку й редагування 
матеріалів БД. Разом це становило понад 2 тис.  ум. друк. арк. наукової роботи, що за коефіцієнтом 
перерахунку відповідає 5 авт. арк. підготовлених наукових електронних публікацій на одного наукового 
співробітника на рік. Такий доробок поки ще залишається поза межами рекомендацій Методики. 

Хотілося б звернути увагу на інший аспект – наукове описування архівної та книжкової спадщини 
національних бібліотек, які мають її збирати, науково досліджувати та впроваджувати у науковий та 
культурний обіг. Відбувається постійне комплектуванням новими особовими архівними фондами, що 
вимагає проведення систематизації, атрибуції, класифікації, текстологічного аналізу, наукового опису цих 
архівних документів, що надходять, як правило, без опрацювання та не систематизованими. Таке 
описування також є нормованою процедурою, яка завершується підготовкою наукового опису, який 
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надається читачам для наукового пошуку, але не публікується, а залишается у науково-довідковому 
апараті з наданням користувачам бібліотек у читальних залах. Значний масив – створення наукових описів 
на книжкові пам’ятки, що включаються в Державний реєстр національного культурного надбання України і 
готуються на базі науково-дослідної роботи з фондом та спеціальних методик наукової атрибуції. 
ідентифікації та експертизи цінности.  

Спеціально слід зупинитися на понятті цитування як критерія публікаційної активності та 
результативності досліджень стосовно публікацій джерел і пам’яток науки й культури та науково-
довідкових видань (енциклопедії, довідники, путівники, наукові каталоги та покажчики, огляди, що 
належать до профілю НДР), які мають безумовну наукову новизну, дуже трудомісткі, значні за обсягом, 
але не матимуть цитування за своєю природою – вони є спеціфічним видом опублікованої довідкової 
продукції, яка використовуються вченими переважно для пошуку необхідної інформації та, як правило, не 
цитуються ними. Однак звернення до інформацій таких довідників, опублікованих онлайн, вражають своєю 
кількістю, що свідчить і про впровадження, і про економічну ефективність такої роботи.  

Сучасний стан наукових бібліотек як наукових установ та їхній подальший розвиток орієнтується на 
нову науково-дослідну стратегію, на розвиток міждисциплінарних досліджень з теоретичних, методичних 
та інформаційно-технологічних проблем управління знаннями в бібліотеках і формування фондів та 
наукових баз знань, інтеграції та використання наукових, соціокультурних та  інформаційних ресурсів; 
розвитку національного науково-інформаційного простору; вивчення, збереження і видання рукописної, 
книжкової та документальної спадщини України як національного надбання України; створення 
національної бібліографії та біобібліографії, розвитку української біографістики; розвитку інформаційного 
суспільства, глобальної інформатизації та соціальних комунікацій, аналітичної діяльності, що забезпечує 
діяльність органів влади та управління, інформаційної безпеки України, бібліометрії і наукометрії, що 
характеризує статутну діяльність наукових бібіліотек [7]. 

Висновки. Методика атестації наукових установ показала свою житездатність та об’єктивність, але 
виявила й деяки вузькі аспекти, що мають бути врахованими при подальшому її вдосконаленні. Потенціал 
наукової діяльності бібліотек закладений у її функціях та вимагає своєю природою необхідность постійно 
відповідати потребам наукового знання та соціокультурного розвитку суспільства. Атестація наукових 
установ показала необхідність розвитку поняття публікаційної активності та наукової результативності 
діяльності великих національних та наукових бібліотек, некоректна оцінка котрих та недостатність 
фінансування може зашкодити стабільному розвитку національної держави та її інформаційному іміджу. 
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FORMATION AND REALIZATION OF PARTICIPATIVE CULTURE  
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL SOCIETY DEVELOPMENT:  

COMMUNICATIVE GOVERNANCE AND CYBERHYGIENE 
 

The purpose of the work is the implementation of the scientific and theoretical substantiation of the mechanisms of formation and 
implementation of participatory culture in the conditions of the digital society development. Research Methodology. The research uses general 
scientific and special methods, in particular: the inductive and deductive method, the method of analysis and synthesis, the dialectical method, 
the method of system and structural-functional analysis, the nomothetic and ideographic method. Scientific novelty lies in substantiation of the 
significance of communicative governance as a determining environment for influencing the formation of a participatory culture, and cyber 
hygiene as the basic element of its implementation in the conditions of the digital society development.  Conclusions. The global tendencies of 
formation of modern communicative management in the conditions of network (digital) society development are analyzed. It is determined that 
the technological significance of digital technologies is rapidly changing to social, which contributes to the formation of a new participatory 
culture. It has been established that cyber hygiene has no signs of statehood or privacy, and therefore the digital awareness and literacy of 
citizens is the basis of counteracting manipulative influence of cybercriminals. It is proved that information psychological weapons are a 
destructive means of influencing mass consciousness / unconsciousness, therefore, the visual task for the proper functioning of digital society is 
to master each individual with effective means of protection against manipulation - the norms and rules of cyber hygiene. 

Key words: participatory culture, networking society, communicative governance, social media, information security, digital 
society, digital personalization, digital hygiene, digital technologies, digital services, cyber security, cyber hygiene, cyberbullying, 
cybersquatting. 

 
Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної 

політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України 
Формування та реалізація партисипативної культури в умовах розвитку цифрового суспільства: комунікативне 

управління та кібергігієна 
Метою роботи є здійснення науково-теоретичного обґрунтування механізмів формування та реалізації партисипативної 

культури в умовах розвитку цифрового суспільства. Методологія дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові й 
спеціальні методи, зокрема: індуктивний та дедуктивний метод, метод аналізу та синтезу, діалектичний метод, метод 
системного та структурно-функціонального аналізу, номотетичний та ідеографічний метод. Наукова новизна полягає в 
обґрунтуванні сутності комунікативного управління як визначального середовища впливу на формування партисипативної 
культури, а кібергігєни як базового елементу її реалізації в умовах розвитку цифрового суспільства. Висновки. Проаналізовано 
глобальні тенденції формування сучасного комунікативного управління в умовах розвитку мережевого (цифрового) суспільства. 
Визначено, що технологічне значення цифрових технологій стрімко змінюється на соціальне, що сприяє формуванню нової 
партисипативної культури. Встановлено, що кібергігієна не має ознак державності чи приватності, а тому основою протидії 
маніпулятивному впливу кіберзлочинців є цифрова обізнаність та грамотність громадян. Доведено, що інформаційно-
психологічна зброя є руйнівним засобом впливу на масову свідомість/несвідомість, тому наочним завданням щодо належного 
функціонування цифрового суспільства є оволодіння кожним індивідом ефективними засобами захисту від маніпулювання – нормами 
та правилами кібергігєни.  

Ключові слова: партисипативна культури, мережеве суспільство, комунікативне управління, соціальні медіа, 
інформаційна безпека, цифрове суспільство, цифрова партисипація, цифрова гігієна, цифрові технології, цифрові сервіси, 
кібербезпека, кібергігієна, кібербулінг. 

 
Карпенко Александр Валентинович, доктор наук государственного управления, заведующий кафедрой 

информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при Президенте 
Украины 

Формирование и реализация партисипативной культуры в условиях развития цифрового общества: 
коммуникативное управление и кибергигиена 

Целью работы является осуществление научно-теоретического обоснования механизмов формирования и реализации 
партисипативный культуры в условиях развития цифрового общества. Методология исследования. При исследовании 
использованы общенаучные и специальные методы, в частности: индуктивный и дедуктивный метод, метод анализа и синтеза, 
диалектический метод, метод системного и структурно-функционального анализа, номотетический и идеографический метод. 
Научная новизна заключается в обосновании значення коммуникативного управления как определяющей среды влияния на 
формирование партисипативной культуры, а кибергигены как базового элемента ее реализации в условиях развития цифрового 
общества. Выводы. Проанализированы глобальные тенденции формирования современного коммуникативного управления в 
условиях развития сетевого (цифрового) общества. Определено, что технологическое значение цифровых технологий стремительно 
меняется на социальное, что способствует формированию новой партисипативный культуры. Установлено, что кибергигиена не 
имеет признаков государственности или приватности, а поэтому основой противодействия манипулятивному воздействию 
киберпреступников является цифровая осведомленность и грамотность граждан. Доказано, что информационно-психологическое 
оружие является разрушительно средством воздействия на массовое сознание/бессознательное, поэтому основной задачей 
обеспечения надлежащего функционирования цифрового общества является освоение каждым индивидом эффективных средств 
защиты от манипулирования – норм и правил кибергигены. 

Ключевые слова: партисипативная культура, сетевое общество, коммуникативное управления, социальные медиа, 
информационная безопасность, цифровое общество, цифровая партисипация, цифровая гигиена, цифровые технологии, 
цифровые сервисы, кибербезопасность, кибергигиена, кибербуллинг. 
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Relevance of the research topic. The problem of the formation of a modern participatory culture in Ukraine 
has the particular relevance in the process of developing the digital economy and society. The phenomenon of the 
emergence of digital participation is associated with the actualization of citizens' participation in their initiative in 
the formation and implementation of public policy, development of public administration and local government, 
which involves the interactive interaction of decision-making subjects with the use of digital technologies in 
cyberspace in accordance with the established rules and norms of digital hygiene 

Scientific coverage of the problem. Scientific discourse is about the formation of rules and procedures for 
the application of communicative governance mechanisms in a networked society, the emergence and 
functioning of which in their writings were thoroughly investigated by G. Simmel, J. V. Dijk, M. Castells [1] та 
J. Martin. The problem of forming a participatory culture is poorly investigated in Ukraine, unlike the EU and the 
US. In this context, we should mention the works of such scholars as K. Clinton, C.Chau. C. Fuchs [2], H. Jenkins 
[3], R. Puroshotma, A. Robison, M. Weigel, P.Willis. Interaction in cyberspace, cybersecurity and behavioral 
component of each of the subjects of the digital society is based on observance of certain norms and rules of 
network behavior (cyber hygiene), the basis of which are digital competences (knowledge and skills), proper 
education, as well as social, cultural and national values. 

Problem statement. The unresolved part of the general problem is the lack of scientific and theoretical 
substantiation of mechanisms for the formation and implementation of participatory culture in the conditions of the 
digital society development. 

Methodology of the study. The research uses general scientific and special methods, in particular: the 
inductive and deductive method, the method of analysis and synthesis, the dialectical method, the method of 
system and structural-functional analysis, the nomothetic and ideographic method. 

Theoretical basis and results. The research considers the global trends in the formation of modern 
communicative administration in the development of network (digital) society. These trends have different degrees 
of influence and expression in the process of interaction between government and the public, the participation of 
citizens in the adoption of managerial decisions. They integrate effective methods of one sphere into another. The 
influence of visual civilization prevails over the verbal. A modern person prefers to consume informational content 
through digital gadgets. The technological significance of digital technology is rapidly changing to a social one, 
which contributes to the formation of a new participatory culture. 

M. Zuckerberg in an open letter to investors stated: “technologies that have revolutionized how people spread 
and consume information … Facebook aspires to build the services that give people the power to share and help 
them once again transform many of our core institutions and industries” [4]. Printing and television have increased 
the effectiveness of mass communications due to the ability to "hear" the providers (the subjects of administration). 
Subsequently, network technologies and digital communication tools have achieved other revolutionary changes - all 
the surfers, who have access to the Internet, including social networks, can "be heard". Ordinary users began to 
distribute what they considered necessary. Even now, Artificial-Intelligence (AI) produces narratives [5], while the 
popular YouTube video hosting, which features social networking features, is an ideal place for anyone on the 
Internet to download, store, view, distribute, evaluate, and comment on video information. The youtube.com site, 
which makes people become media creators, is the second most popular in the world after google.com, especially 
among young people. Today, YouTube is a modern media platform that produces a new, participative culture, in 
which young people can develop, interact and learn. All this deprives the state of a monopoly of influence on people, 
which leads to a weakening of the power of the authorities to manage social processes. 

Communicative administration, thanks to the use of the Internet, video blogs and social networks, is carried 
out in an environment of accelerated information exchange. It should be noted that consumers do not have time to 
adequately perceive and absorb large volumes of information. This contributes to the emergence of the majority of 
"fake", through which there is a manipulation of public opinion. Modern technological development leads to certain 
negative consequences. For example, the speed of the transfer of information also has undesirable 
consequences, as negative content (misinformation, myths, fabrications, distorted stereotypes, fake) spreads 
instantly among millions of consumers. It affects the mass consciousness and subconsciousness. Memes, fake 
images, distorted visualization of facts and events distort the perceived by people. 

The global communicative space has expanded significantly due to the Internet and social media, which 
has led to a total increase in the number of sources of information. In early 2018, the number of active Facebook 
accounts amounted to 2.13 billion, and in 2019 it increased to 2.7 billion, which is twice as much as in early 2012. 
Ordinary social networking users independently produce any counter-content, destroying stereotypes that have 
traditionally created mass media for a long time. For social network users, this content is the main source of news. 
Each account becomes the access point of the segmenter to the user and - a means of personalized influence on 
each active user of the network (voter, gamer, buyer, consumer), which is typical of the digital society. 

The massive fakes production is due to the lack of actual policy owners of social networks, through which 
the power of the vast majority of countries of the world can censor the content of social media (social groups). The 
application of the methodology of interference with the digital technologies usage and information space of the 
Internet is carried out through offensive information operations, for example, in order to interfere with the electoral 
process of other countries. Digital election intervention services are an effective tool for manipulating the mass 
consciousness / unconscious that is used by political technologists through the formation of the necessary 
stereotypes of the Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Classmates, VKontakte, and YouTube user segments. 
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Increasing awareness of cybersecurity, dissemination of general rules of cyber defense and the conditions 
of everyday digital hygiene, explanatory and educational campaigns today are relevant both for the authorities 
and for the whole Ukrainian society. No state, commercial or public organizations are able to solve the problem of 
the effective implementation of information security autonomously, and therefore, each user must take part in 
ensuring the protection of their part of information and cyber space, starting with their own mobile devices and 
networks, which he uses. Private employees of any organization should become the "first line" of protection 
against cyber attacks. 

Modern cybercriminals use not only encryption, but mostly legal and open Internet services in order to hide 
their actions and quietly overcome traditional cyber defense systems. It is proved that 80% of the cyberattack is 
done to steal user credentials that are used with one-factor authentication (login password). In addition, cyber 
attacks with the use of social engineering occur when a psychologist manipulates authentication data during 
personal communication with the user. Criminals use the fact that the vast majority of citizens do not have a 
sufficient level of digital culture, are unprepared and ignorant of the consequences of modern cyber threats. 
Society should realize that the Internet, digital media and services are resources of joint responsibility, and 
information security is a mechanism for ensuring the effective functioning of citizens. 

It should be noted that the lack of a proper level of participatory culture in society contributes to the 
emergence of such a negative phenomenon as Internet addiction, which is rapidly spreading in the world based 
on behavioral ontological dependence of adults and children. Unfortunately, it is the children who are the most 
vulnerable social group of society, and therefore, the impact on their consciousness and unconsciousness in 
many countries is a real danger to their lives activity. In the countries of the former USSR, the level of children's 
Internet addiction reached 10%, and the victims of cyberbullying were children, who fell into the communities of 
"Blue Kits" and "Red Owls". Minor and infamous "Momo" virus, which in the form of games is distributed in the 
WhatsApp and Telegranm messengers, was attacked. 

The scientific novelty. It is substantiated that communicative administration is the determining medium of 
influence on the formation of a participatory culture, and cyber hygiene is the basic element of its realization in the 
conditions of the digital society development. 

Conclusion. As a result of the study of the peculiarities of the formation and implementation of participatory 
culture in the conditions of the digital culture development, the following conclusions are proposed: 

1. The global tendencies of formation of modern communicative administration in the conditions of network 
(digital) society development are analyzed. It is determined that the influence of visual civilization prevails over 
verbal, and the technological significance of digital technologies is rapidly changing to social, which contributes to 
the formation of a new participatory culture. 

2. It has been proved that the ruling elite of any country, that is before the authorities, will always be 
tempted to manage the people’ instincts by manipulating their consciousness. Information and psychological 
weapons are the most destructive means of influencing mass consciousness / unconsciousness, therefore, the 
visual task for the proper digital society functioning is to master each individual with effective means of protection 
against manipulation - the norms and rules of cyber hygiene. 

3. It has been established that cyber hygiene has no signs of statehood or privacy, and therefore the 
digital awareness and literacy of citizens is the basis of counteracting manipulative influence of cybercriminals. 
Cyber hygiene is part of digital education, which should start from childhood: in school, lyceum, pre-school and 
extra-curricular institutions, etc. It is necessary to provide training for young people and children on the basis of 
information security, participatory culture and cyber hygiene, provide enough information on the use of 
passwords, the setting of digital services for mobile gadgets and computers, the use of preventive measures 
when using both home Internet and public networks (WI-FI). 
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THE SYNERGETICS AS A CONCEPT  OF SOCIAL DEVELOPMENT 
 
The purpose of the article is the investigation of the processes of the formation and establishment of the main provisions of 

synergetics, as of a modern concept of development, and of its practical application. The methodology. The synergetics paradigm is an 
interdisciplinary philosophical generalization, an explanation of various kinds of doctrines and approaches to the study and analysis of practically 
any phenomena in nature. The synergetic approach to reviewing the state of the management system is to see in the chaotic unstable (in terms 
of details) system future orderliness and stability, to simulate the course of certain social and economic processes and to provide a forecast 
using synergetic methods and chaos theory. Scientific Novelty. The results of the research provide the study and substantiation in the 
interdisciplinary aspect of the possibility of using the synergetic theory as a modern concept of development in various fields of scientific activity, 
including economics and management. Conclusions. Nonlinear processes cannot be precisely predicted, because development happens 
through the random choice of the path at the moment of bifurcation. With its help, one can study the laws that determine the nature of crisis 
phenomena in economics, management, politics, and society. Synergetics, as a universal approach to the disclosure of the nature and 
explanation of a wide range of various phenomena of reality, can be widely used for the analysis and modeling of managerial situations. 

Key words: development, nonlinearity, chaos, dissipation, synergetics, bifurcation points, attractors, mechanisms of management of 
innovative development. 
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Синергетика як концепція суспільного розвитку 
Ціль статті - дослідження процесів формування і становлення основних положень синергетики як сучасної концепції 

самоорганізації та розвитку систем, а також її прикладного значення для суспільства. Методологія дослідження базується на 
синергетичній парадигмі як міждисциплінарному філософському узагальненні, поясненні різного роду учень і підходів до вивчення та 
аналізу практично будь-якого явища в природі. Синергетичний підхід до розгляду стану систем управління полягає в тому, щоб 
уникнути хаотичності, незручності з точки зору деталей системи, що впорядковуються і стабілізуються, і змоделювати перебіг певних 
загальноєвропейських процесів та зробити прогноз за допомогою методів синергетики і теорії хаосу. Наукова новизна. Результатами 
дослідження є вивчення і обґрунтування в міждисциплінарному аспекті можливостей застосування синергетичної теорії як сучасної 
концепції розвитку різних галузей суспільної діяльності, зокрема в управлінні, економіці, соціокультурній сфері. Висновки. Нелінійні 
процеси неможливо точно спрогнозувати, оскільки їх розвиток здійснюється через випадковість вибору шляху в момент біфуркації. За 
допомогою синергетики можна вивчити закономірності, які визначають природні кризи в економіці, управлінні, політиці, культурі. 
Синергетика, як універсальна методика підходу до розкриття сутності та пояснення широкого кола різних явищ дійсності, може широко 
використовуватися для аналізу та моделювання управлінських ситуацій в усіх сферах суспільного життя. 

Ключові слова: суспільство, нелінійність, хаос, дисипація, синергетика, точки біфуркації, атрактори, механізми управління 
інноваційним розвитком. 
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Синергетика как концепция общественного развития 
Цель статьи - исследование процессов формирования и становления основных положений синергетики как современной 

концепции самоорганизации и развития систем, а также ее прикладного значения для общества. Методология исследования 
базируется на синергетической парадигме как междисциплинарном философском обобщении, объяснении разного рода учений и 
подходов к изучению и анализу практически любых явлений в природе. Синергетический подход к рассмотрению состояния системы 
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управления состоит в том, чтобы увидеть в хаотической, неустойчивой с точки зрения деталей системе будущую упорядоченность и 
стабильность, смоделировать ход определенных общественных процессов и сделать прогноз с помощью методов синергетики и 
теории хаоса. Научная новизна. Результатами исследования является изучение и обоснование в междисциплинарном аспек те 
возможности применения синергетической теории как современной концепции развития в различных сферах общественной 
деятельности, в частности в управлении, экономике, социокультурной сфере. Выводы. Нелинейные процессы невозможно точно 
спрогнозировать, поскольку их развитие осуществляется через случайность выбора пути в момент бифуркации. С помощью 
синергетики можно изучать закономерности, которые определяют природу кризисных явлений в экономике, управлении, политике, 
культуре. Синергетика, как универсальная методика подхода к раскрытию сущности и объяснения широкого круга различных явлений 
действительности, может широко использоваться для анализа и моделирования управленческих ситуаций во всех сферах 
общественной жизни. 

Ключевые слова: общество, нелинейность, хаос, диссипация, синергетика, точки бифуркации, аттракторы, механизмы 
управления инновационным развитием. 

 

The relevance of the research topic. The synergetic paradigm, as an interdisciplinary philosophical 
generalization, an explanation of various kinds of doctrines and approaches to the study of virtually any phenomena 
in nature and society, is a universal method of cognition and has a philosophical and conceptual significance. 

The term "synergetics" as the name of the new interdisciplinary research direction, was first introduced into 
the scientific circulation by the German professor of theoretical physics, Dr. G. Haken [21] during his lectures in the 
University of Stuttgart in 1969. In his worldview, H. Haken, as he thinks, is close to Aristotle. He is convinced of the 
existence of general laws that are relevant not only for the fundamental constituents of matter but also for the 
behavior of complex systems of any nature. Synergetics is the study of the interaction of elements within complex 
systems, as a result of which new macroscopic properties of these systems arise.  

At the end of the 20
th
 beginning of the 21

st
 centuries, the division of science into separate directions and 

branches reached what was later called the bifurcation point. Such a situation is now observed in virtually all areas of 
science, in physics, mathematics, biology, chemistry, sociology, economics and management – there are dozens 
and even hundreds of scientific fields and specializations. At their intersections, so-called interdisciplinary sciences 
are constantly emerging. The scientific activity of modern times has been divided into small parts. Scientists, who are 
narrow specialists, conduct deep studies of their scientific fields and lose a coherent vision of the diversity of 
phenomena. At his time, Aristotle wrote his works on physics, and then he tried to generalize his observations and 
philosophically substantiate them in the work which he called "Metaphysics" that is "After Physics". It was a 
philosophical reflection and philosophical understanding of physics and his view of the universe.  

A similar problem arose in the late 20
th
 – early 21

st
 centuries when there appeared the need for a 

philosophical generalization of a large number of separate sciences. There was the need for the emergence of a 
kind of "meta-science", which could summarize the results of separate disparate scientific activities and create a 
coherent worldview. This was supposed to be a philosophical generalized study of all discovered to that time laws of 
the surrounding world and nature. 

Analysis of basic research and publications. Important contributions to the development and popularization of 
the synergetic theory are the scientific works by I. Dobronravova, Ye. Kniazeva, S. Kapitsa, S. Kurdiumov, 
H. Malynetskyi, I. Pryhozhyn, G. Haken and by many other scholars. 

The study of the basic postulates of synergetic theory and of its use in various fields of science – philosophy, 
thermodynamics, management, economics, natural sciences, and other sciences is an urgent scientific and practical 
task. This problem was developed and continues to be studied by a number of scientists from different countries of 
the world and the results of this activity are reflected in modern scientific research of different directions. 

The purpose of the article is the investigation of the processes of the formation and establishment of the main 
provisions of synergetics, as of a modern concept of development, and of its practical application.  

Presentation of the original material. І. The basic provisions of the synergetic theory. The worldview 
significance of synergetics is difficult to be overestimated, as it creates the basis for developing a single scientific 
picture of the world, a single scientific worldview, based on a holistic representation of nature in its self-development. 
Unlike traditional branches of knowledge, Synergetics is interested in the general laws of the evolution of any system 
of nature. In the theory of self-organization, randomness plays a significant role. At bifurcation points, the system 
randomly chooses the path of evolution. In this way, the idea of the future changes. The future looks like a spectrum 
of predetermined attractors. "Chaos is not evil, but the "power", which creates structures – attractors of evolution, as 
well as the way to synchronize the pace of development of substructures in the middle of a complex structure" [6; 7]. 
Some scholars, for example, B. Rudyi [17], think that synergetics arose in response to the crisis of Darwin's 
traditional theory of evolution. He believes that the synergetic paradigm does not explain the origin of an extremely 
complex internal construction of the structural elements of the universe. … If the organization is understood as the 
algorithmic structure, then matter never arranges itself without indicating the intelligence. "In this context, one of the 
most important ideological conclusions of the synergetic concept is the conclusion of the fundamental unity of the 
micro and microcosm" [2, 928]. 

Considering the graph of the development of a complex system to the point of bifurcation, we can see that this 
development is not a straight line, but a curve. That is, with the calm development in the space between the points of 
bifurcation the law of evolution takes effect. It acts very gradually, smoothly changing the development line. Thus, 
there is an alternation of the smooth, gradual development of the system with the spin-off, sharp changes at the 
moment of bifurcation. After the bifurcation point, the system gradually evolves adapting to new conditions. Thus, 
one cannot completely reject the evolutionary concept of development. It definitely takes place at certain times of 
development. 

Synergetics, as the science of self-organization, seeks to discover the general rules of origin, the evolution of 
complex systems of any origin, their points of bifurcation, and the corresponding variants of attractors of future self-
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organization, that is, the fixed states to which the system comes after bifurcation. 
In our fast time, we more than ever need non-standard, flexible thinking and the mobility of concepts that are 

capable of reflecting in the thinking of the mobility of phenomena in objective reality. The conservatism of thought 
and the propensity to outdated concepts are serious obstacles on the way of cognition. An example of this kind of 
non-standard thinking was the emergence of new synergetic concepts and methods of their use. Scientists in the 
most diverse areas of science and technology with amazement found out that synergetic concepts are confirmed in 
the analysis of phenomena in their specific types of scientific activity. Moreover, from another perspective, the 
synergetic technique allows looking at the history of society, philosophical understanding of the world and general 
laws, to which the existence and thinking of man are subject. 

Thus, synergetics, as an interdisciplinary approach to the disclosure of the essence and explanation of a wide 
range of various phenomena of reality, gradually acquires features of the modern concept of development. The first 
attempts to use this concept in various areas of scientific research have already come to bear fruit. In information 
technologies, there are already synergetic computers that are able to distinguish between human faces. In the 
history of humankind, in its social and cultural development – it is the explanation of the role of randomness, 
spontaneity, and nonlinearity of human behavior. In biology, it is a new explanation of the processes of occurrence of 
development and extinction of biological populations. In neurophysiology – new approaches to the study of the 
activity of the human brain. In modeling, it is the passage of signals on the neural networks of the human nervous 
system. I. Dobronravova [3, 11] states that "synergetics as a general scientific research program is fundamentally 
transdisciplinary. It brings bridges between different scientific disciplines, without destroying their disciplinary certainty 
and without removing the specificity of those characteristics of self-organizing systems, which act as their control 
parameters and order parameters. The unity of methodological approaches is especially important when the subject 
of consideration is a person – the place of the intersection of all natural and humanitarian sciences. Namely, we have 
such a situation in education, when knowledge of brain processes and psychological settings of perception and 
understanding are equally important in the development of educational strategies. Now, the general scientific 
approach to these problems opens new possibilities for their solution." The synergetic worldview in the context of 
natural science is considered by many scholars as the one that causes paradigmatic transformations of the modern 
natural science tradition and is interpreted as the latest scientific revolution [2, 925]. Consequently, synergetics 
appeared as a new paradigm of human progress.  

ІІ. Management of the innovative development of enterprises on the basis of the theory of synergetics. The 
process of the establishment of an economic mechanism for managing the innovative development of enterprises 
can be conceptually considered with the help of the basic principles of the synergetic theory. Synergetics relies on 
the similarity of models, ignoring the nature of the systems, which they describe. The synergetic approach carries out 
the compression of information, and allows, avoiding details, describing and understanding of the properties and self-
organization of such complex systems as economic problems of the development of the economic sectors. 
Synergetics can be used as a means of interpreting scientific data, and it allows evaluating factors, which may be left 
out of consideration in traditional analysis. 

The formation of the economic mechanism is the process of development, management decisions and 
implementation of clearly defined goals, which will provide the most effective result on the basis of optimization. 

According to the theory of management, optimization of solutions can be realized with the help of the scientific 
method, with the use of system orientation and application of models. The scientific method involves the 
development and testing of hypotheses. System orientation considers an organization as an open system consisting 
of interrelated parts. Modeling is a means of studying the process of forming an economic mechanism for managing 
innovation development. The development and adoption of rational decisions in the science of management mean 
that on the basis of system analysis, a mathematical model of the control object is created, after which the control 
algorithm, which is necessary for obtaining desirable characteristics of the process, is synthesized. Thus, the 
formation of the mechanisms for managing the innovative development of enterprise begins with system analysis, 
on the basis of which several variants of models are proposed and an algorithm for managing the investigated object 
is developed. 

In researching innovative processes in such complex and multifactorial systems as enterprise management 
mechanisms, modeling is one of the practical methods for obtaining information about the behavior of the object of 
research under the influence of changes in operating factors. Let us consider the model as a simplified image of 
specific managerial situations, which, in many cases, allows clear generalized determining of the factors affecting the 
object, and their influence on the process of establishing control mechanisms. Modeling of management 
mechanisms, and of mathematical assessment of the degree of implementation of scientifically based constituents 
of the economic mechanism and instruments of organizational, legal, economic mechanisms and socio-
psychological methods can provide objective information on the quality of management of enterprises and industries 
of the national economy. The obtained results of the analysis of the multifactorial reality with the use of the artificially 
limited number of variables of the model will be inaccurate. In addition, in practice, it is often necessary to solve 
problems related to the observation of random variables. For such problems, it is difficult to construct deterministic 
models; therefore, a fundamentally different probabilistic approach has to be used. The parameters of probabilistic 
models take into account distributions of random variables, their mean values, dispersions, etc. As a rule, these 
parameters are not known in advance, and statistical methods, previous experience and the construction of a 
decision tree are used for their estimation. 

Analog and mathematical modeling can be used to simulate the activity of an enterprise. Analog models 
based on charts and diagrams are real objects of reality; however, they are not externally similar to them and can 
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have a conceptual orientation, that is, to reflect the essence, the main operating factors of influence on a 
phenomenon, an event, its concept and directions of further development. Development of the concept and 
formation of management mechanisms is the process of integration of the main areas of activity, their diversification, 
analysis, and bringing multifactor phenomena to the logical chain of practical events that provide the highest 
economic and social effect. 

The synergetic paradigm is an interdisciplinary philosophical generalization, an explanation of various kinds of 
doctrines and approaches to the study and analysis of practically any phenomena in nature. With its help, one can 
study the laws that determine the nature of crisis phenomena in economics, management, politics, and society. 
According to the theory of synergetics, one of the most important objective factors influencing the process of forming 
the mechanisms of management of innovative development of enterprises is the nonlinearity of economic 
transformations. In the broadest sense, the nonlinearity of the system lies in the fact that its response to the change 
of the external or internal environment is not proportional to the amount and volume of these changes. 

An enterprise, as a multi-faceted and multi-factor social and economic entity, is a complex system that is 
subject to impact and load. The term "bifurcation" for social and economic systems can be considered as a factor in 
the external or internal environment, which radically changes equilibrium. The system stops following the given 
trajectory to the target and starts to deviate to another attractor. The term "bifurcation" can refer to the point of 
transition of the organization as a system from the mode of being attracted by one attractor (as the intended purpose 
of the activity) to the chaotically emerging attractors of bankruptcy and destruction. Bifurcations can lead the system 
beyond the boundary of stability, as a result of which, the organization enters the phase of chaos. 

Synergetics, as a universal approach to the disclosure of the nature and explanation of a wide range of 
various phenomena of reality, can be widely used for the analysis and modeling of managerial situations. Attempts 
to use this concept in various areas of scientific research have proven to be effective [9, 332–334]. Enterprises and 
organizations, as social and economic systems, are complex and unstable; their evolutionary paths are constantly 
subject to various kinds of bifurcation influences. The desired result of the enterprise’s activity can be achieved due 
to one or to a series of obscure, insignificant deviations in the trajectory of economic development. Each of these 
deviations only slightly changes the trajectory. However, after some time, the increase of small deviations 
(bifurcation) is sufficient for significant correction of the trajectory. The right choice of deviation allows for solving a 
task. The basic idea of controlling chaos is that the trajectory of the object changes, but the integrity of the system 
during this process remains. 

Bifurcations in society are not necessarily due to the randomness or force majeure circumstances. Managers 
of enterprises, who understand the nature of the process in which they are assigned the role of making managerial 
decisions, face the task of timely interference and leading this process by installing artificially selected bifurcation 
points. They should direct the trajectory of the further development of the company in the right direction to the 
strategically planned attractor. At the same time, the company will create the necessary conditions for the use of 
synergy in the labor of the employees, will develop alternatives to the group behavior, will introduce appropriate 
innovations, and will create social and political movements that are effective and take into account the requirements 
and needs of the environment. 

In the situation of adjusting the trajectory of the object under investigation, the deviation should not be too 
strong; the control must be extremely sensitive to the state of the system. It is important to establish how much 
freedom of action should be limited when the moments of instability are approached and, finally, the integrity of the 
system should not be ruined. Management tasks in the chaos are to try to maintain the stability of the system while 
simultaneously finding new alternatives for its further development. Innovative managerial decisions of enterprises 
should be aimed at stimulating the activity of new social forces, promising norms, and principles of management 
organization, and values that can provide further social and economic development of the society and branches of 
the national economy. 

Scientific Novelty. The research and substantiation in the interdisciplinary aspect of the possibility of using the 
synergetic theory as a modern concept of development in various fields of scientific activity, including the process of 
formation and operation of the mechanisms of innovative development management of enterprises and sectors of 
the economy. 

Conclusions. Synergetics is interdisciplinary field research, which is actively developing. With its help, one can 
study the laws that determine the nature of earthquakes, stock collapses, "explosive" social conflicts and other 
phenomena of human existence and reality.  

The synergistic approach to reviewing the state of the management system is to see in the chaotic unstable 
(in terms of details) system future order and stability. 

In the process of research, it is necessary to simulate the course of certain social and economic processes 
and in general, terms to give a forecast, using synergetic methods and chaos theory. Of course, these methods 
themselves do not guarantee a sharp transition of enterprises to the higher organizational and economic level of 
development, but they provide an opportunity to determine the general ways that can be realized with the discussion 
of the conditions and events, in which the desired self-organization can take place. A model for the further 
development of enterprises through a synergistic approach will help to describe what steps should be taken to 
change the existing state, and accelerate the development of events and lead it in the right direction. 

To implement certain innovational changes, it is necessary to organize a number of bifurcation points at all 
levels of management. To change the organizational and economic condition of the enterprise, there are several 
ways for further development. Using scientifically grounded bifurcation barriers, it is necessary to direct development 
to the desired, pre-planned state – an attractor. If there is an algorithm for the access to a scientifically based 
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attractor, then the time is saved and the material costs for its achievement are reduced. The algorithm for entering a 
level that would meet modern social and economic requirements begins with the formation and practical use of the 
established management mechanisms for innovation development. 
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ ЯК КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА:  
КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ОСЯГНЕННЯ 

 
Метою статті є культурологічна рефлексія художньої культури як комунікативної системи, аналіз сутнісного змісту  

окремих культурних форм та феноменів. Найбільш науково дієздатними для дослідження художнього світу людини як 
комунікативної системи можна вважати такі методологічні підходи: синхронно-діахронічний, сфокусований на зверненні до 
світоглядних універсалій; конвергентно-дивергентний підхід, який розглядає культуру в динамічному аспекті як відкриту 
інформаційну систему, що постійно розвивається; принцип статистичного аналізу культури, спрямований на виявлення 
специфічних елементів конкретної культури та пошук універсальних, характерних для декількох культур явищ, що сприяє їх 
порівняльному аналізу і под. Науковою новизною   дослідження є насамперед постановка проблеми – теоретизування 
художньої культури  як комунікативної системи, яка недостатньо репрезентована у сучасній вітчизняній культурологічній теорії. 
Висновки. В статті визначено, що аналіз культурологічних підходів до вивчення художнього світу людини як комунікативної 
системи дав змогу виявити зміст і напрями еволюції означеного феномена від метафори до категорії. Прагнучи до органічного 
поєднання універсального зі специфічним та до охоплення наріжних питань дослідження культури як сукупності усталених 
форм діяльності, визначено, що художній світ людини постає результатом діяльності людини. Однак, ототожнювати її з одним 
аспектом діяльності – з продуктом, засобом, творчим потенціалом, духовною енергією, ціннісним регулятором, із семіотичними 
засобами, якостями людини як суб’єкта діяльності – не можна. Її потрібно розглядати у сукупності трьох модальностей: 
людської, процесуально-діяльнісної та предметної.  

Ключові слова: художня культура, комунікативна система, культурологічне осягнення, сутнісний зміст, культурні 
універсалії. 

 
Корниенко Владислав Викторович, доктор культурологии, профессор, ректор Киевской муниципальной академии 

эстрадного и циркового искусств  
Художественный мир человека как коммуникативная система: культурологические осмысление 
Целью  статьи является культурологическая рефлексия художественной культуры как коммуникативной системы, анализ 

сущностного содержания отдельных культурных форм и феноменов. Наиболее научно действенными для исследования 
художественного мира человека  как коммуникативной системы можно считать следующие методологические подходы: синхронно-
диахронный, сфокусированный на обращении к мировоззренческим универсалиям; конвергентно-дивергентный подход, 
рассматривающий культуру в динамическом аспекте как открытую информационную систему, которая постоянно развивается; 
принцип статистического анализа, направленный на выявление специфических элементов конкретной культуры на поиск 
универсальных, характерных для нескольких культур явлений, что обеспечивает их сравнительный анализ. Научной новизной 
исследования  есть прежде всего постановка проблемы – теоретизирование  художественной культуры как коммуникативной 
системы,  что не достаточно представлено в отечественной культурологической теории. Выводы. В статье определено, что анализ 
культурологических подходов к изучению художественного мира человека как коммуникативной системы обеспечил выявление 
содержания и направлений эволюции этого феномена от метафоры к категории. Стремясь к органическому  соединению 
универсального со специфическим и к охвату значимых вопросов исследования  культуры как целостности определенных форм 
деятельности, определено, что художественный мир человека предстает как результат деятельности человека. Но отождествлять его 
с одним аспектом деятельности – с продуктом, способом, творческим потенциалом, духовной энергией, ценностным регулятором, 
семиотическими способами, качествами человека, как объекта деятельности – нельзя. Их необходимо рассматривать в соединении 
трех модальностей: человеческой, процессуально-деятельностной и предметной. 

Ключевые слова: художественная культура, коммуникативная система, культурологическое осмысление, сущностное 
содержание, культурные универсалии. 
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Artistic world of a person as a communicative system:cultural sciences 

The purpose of the article is the cultural reflection of art culture as a communicative system, an analysis of the essential content of 
certain cultural forms and phenomena. The most scientifically capable of studying the artistic world of human as a communicative 
system can be considered the following methodology: - synchronic-diachronic, focused on the treatment of ideological universals;  - a 
convergent-divergent approach that considers the culture dynamically as an openly-developing open information system;  - the principle 
of statistical analysis of culture, aimed at identifying specific elements of a particular culture and the search for universal, characteristic 
of several cultures of phenomena, contributing to their comparative analysis. The most important scientific novelty of the presented 
research is, first of all, the formulation of the problem - the theorizing of art culture as a communicative system - which is not sufficiently 
represented in modern Ukrainian cultural theory. Conclusions. The article states that the analysis of culturological approaches to the 
study of the artistic world of human as a communicative system has enabled to reveal the content and directions of the evolution of this 
phenomenon from metaphor to category. In an effort to combine a universal with a specific and to cover the core issues of studying 
culture as a set of established forms of activity, it is determined that the artistic world of human is the result of human activity. However, 
it is not possible to identify it with one aspect of activity - with a product, a method, creative potential, spiritual energy, a value regulator 
with semiotic means, and the qualities of a person as a subject of activity. It needs to be considered in the aggregate of three modalities: 
human, procedural-activity and subject-matter. 

Key words: artistic culture, communicative system, culturological comprehension, substantive content, cultural universals. 

 
Актуальність теми дослідження. Ми живемо у світі культури, завдяки посередництву якого ми 

сприймаємо й усвідомлюємо два інші світи – об'єктивної, чи емпіричної дійсності, і глибинної 
першореальності буття. Іншими словами, світи феноменальний і трансцендентний опосередковуються 
третім світом – світом нашої культури – тільки в ньому і через нього розкриваються нам. 
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Культура, що є світом історичного досвіду і людської діяльності, виступає як багатство духовності і 
життєдіяльності, максимальне виявлення творчих обдарувань людини. Культура є комунікативною системою. 
Виступаючи сферою об'єктивації людських сутнісних сил, вона стає причетною до того материнського ґрунту 
історії, що породжує і людину, і людську субстанцію культурних процесів, і неперервний їх розвиток.  

Саморозвиток культури й мистецтва має свою специфіку, яка докорінно відрізняється від суто 
природних явищ. Це зумовлено насамперед тим, що людство у своїй історії виступає у трьох іпостасях – як 
природне та суспільне утворення, як творець і одночасно продукт своєї матеріальної та духовної культури. 

Аналіз публікацій. Культурологічна рефлексія художньої культури як комунікативної системи є 
предметом дослідження багатьох філософів, культурологів, мистецтвознавців. 

Серед них, зокрема: Аристотель. [2] Ле Корбюзье. [10] «Три формы расселения, Афинская Хартия» 
(перевод с французского Москва, 1976),  Леви-Стросс К. [11] «Структурная антропология» (перевод с 
французского Москва, 2008),  Лосев А. Ф. [14] «Философия. Мифология. Культура» (Москва, 1991), Моль А. 
[15] «Социодинамика культуры» (перевод с французького Москва, 2005), Gombrich T. H. [21] «The Image and 
the Eye. Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation» ( New York, 1982), Mondrian P. [22] 
«Dialogue on the New Plastic» (Massachusett, 1999), Urfalino P. [23] «L'invention de la politique culturelle» ( Paris, 
1996).  

Відтак метою статті є культурологічна рефлексія художньої культури як комунікативної системи, аналіз 
сутнісного змісту  окремих культурних форм та феноменів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Задля обґрунтування комунікативної парадигми художнього 
світу людини, або художньої культури, звернемося до однієї з функцій, яка розкриває сутнісний зміст 
культури, а саме: інформаційної, знакової, або семіотичної. Необхідно зазначити, що мистецтво поряд з 
духовним призначенням має чітко виражене інформаційне призначення, тобто здійснює функцію передачі 
повідомлення за допомогою мови предметної форми. Будь-яка річ може мати магічне змістовне посилання, 
як і будь-яка форма має здатність до інформування.  

Ще у часи Античності Демокрит наголошував на важливості культури у побудові соціогуманітарної  
системи і розвинув «детерміністську парадигму», суть якої полягала в тому, що світ виник та існує на підставі 
природної необхідності інформаційного руху, що міститься в самій матерії.  

У межах піфагорійської традиції теоретизування культурних систем формувалася просторово-
геометрична логіка побудови та інтерпретації художньої комунікаційної дії. Піфагорійці стверджували, що між 
числом, явищами природи та принципами організації художньої форми є спільні риси. О. Лосєв відмічає, що 
числа у піфагорійців є певними організуючими та формуючими силами, їхня значимість в першу чергу має 
естетичний і художній характер [14, 31-32].  

Античні традиції вираження мови художніх універсалій за допомогою опису числових відповідностей 
між пропорціями людського тіла та облаштуванням всесвіту знаходять послідовне переосмислення в 
художній практиці Середніх віків, Відродження, Нового та Новітнього часу. 

Необхідно підкреслити, що Сократ змінив точку зору на речі – його цікавлять конкретні «людські» 
якості речей, їхня функціональна корисність та естетична досконалість. 

Вчення Платона продовжує теорію Сократа щодо чуттєвого осягнення навколишнього світу, 
формуючи поняття Ідеї (ейдосу). Він стверджував, що знаннями можна осягнути ідеї, духовні сутності, щодо 
чуттєвих речей можна мати лише здогадки та думки. 

За Аристотелем, участь індивіда у комунікативних процесах у межах певної культурної системи є 
критерієм, за яким він може бути віднесений до громадян певної держави. Філософ зводить діяльність людини 
у сфері створення речей до мімезісу. Форма та матерія для Стагирита – це необхідні «першопричини» будь-
якого явища.  

Аристотелеве розуміння діяльності в часи римського теоретизування підхоплює Цицерон, у вченні 
якого людину відрізняє від тварини наявність (цілеспрямованої) активності та розумної душі – інтелекту та 
волі. Слідом за грецькими стоїками Сенека розуміє розум як особливого роду матерію – пневму (поєднання 
повітря та вогню) – тепле дихання, яке знаходиться всередині всіх речей [18]. 

У добу еллінізму на зламі ІV і ІІІ ст. до Р.Х. виникають нові світоглядні школи і напрями, зокрема школа 
стоїків. Саме в цей час серед кініків зароджується новий світогляд, відомий як «космополітизм», що став 
найхарактернішою рисою комунікативних процесів елліністичних держав [14].  

У часи Античності та Середні віки самосвідомість людини визначалася протистоянням людського 
божественному. Люди вірили, що Бог створив через слово світ та людину, був присутній у пам’яті, очищував 
душу, просвітлював думки. Візуальне сприйняття було надбудовою над символічним текстом, зорієнтоване 
на ефект внутрішнього світоформування, яке прагнуло всевишнього. У свою чергу, сакральна інформація, 
яка зберігалась у мнемонічному просторі у вигляді символів, закріплювалась у текстах або художніх образах. 
Живопис та скульптура у ті часи були наочним втіленням Святого Письма. Середньовічний майстер у своїх 
творіннях прагнув цитувати текст Святого Письма.  

Цікавив стародавніх мислителів процес візуальної комунікації. Зокрема, Платон стверджував, що 
людина, яка щось бачить, відразу стає людиною, яка вже знає те, що бачить, тому що зір, знання та 
сприйняття, на його думку, – одне й теж саме.  

Візуальна комунікація як процес сприйняття та осмислення досвіду культури знаходиться у площині 
наукової зацікавленості мислителів Давньої Греції і Риму, Просвітництва, Відродження, Нового часу. 
Європейські мислителі та художники різних епох (Дж. Локк і Д. Дідро, Да Вінчі Леонардо, Е.-Б. Кондильяк і Ф.-
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В. Шеллінг, П. Мондріан і Ле Корбюзье [10; 12; 13; 20; 22]) торкалися проблем візуальної комунікації, зокрема 
проблеми зору як універсального інструменту, який дає змогу занурюватися в таємниці природних явищ.  
Погляд на витвір мистецтва як на втілення життєвого досвіду зумовлює набуття художніми універсаліями 
комунікативної цінності. Такий підхід до вивчення мистецтва отримав послідовний розвиток у структурній 
антропології. Так, К. Леві-Строс у праці «Міфологіки. Сире й приготоване» розглядає питання щодо принципів 
подолання протиставлення чуттєвого й понятійного за умов переходу на рівень знаків [11]. Н. Гудмен, 
розробляючи теорію мови мистецтва як теорію виразності, порушує питання про те, що метафора, яка 
презентує сутність мови, знаходиться в безпосередньому взаємозв’язку з буквальним та опосередкованим 
використанням слова [6, 199-205]. Е. Гомбрих досліджує візуальний образ у мистецтві як емпатичний відгук, 
як результат реверсії пригадування і взнавання [5]. М. Баксендолл [2], продовжуючи теорію виразності 
Н. Гудмена, вводить поняття когнітивний стиль, який розкриває релятивність вербального опису та 
візуальних образів, раціональних та емоційних аспектів зорового сприйняття [2]. Ж. Дельоз акцентує увагу на 
сугестивній природі мови мистецтва, обґрунтовує теорію діаграматичної структури мазків та масиву кольору 
[7].  

Мова мистецтва є не складовою культури людства, а й як надбання людини, формує комунікаційні 
потоки культурно-історичного розвитку. Надзвичайно важливою для розуміння історичних закономірностей 
візуального розвитку мови уявляється теорія «ока» Леонардо да Вінчі. Особливість теорії видатного митця 
полягає в тому, що він вперше мистецтво живопису трактує як втілення ідеї живого руху. Для Леонардо 
теорія мистецтва як наука – це наслідування вчення щодо циркулярного руху універсуму [12, 63].  

Психологія пам’яті й уяви, роль емоційної конвергенції у процесі візуального сприйняття стають 
предметом обговорення у філософії та теорії мистецтва за часів Просвітництва.  

На відміну від епохи Просвітництва, представники якої захоплювалися науково-експериментальними 
дослідженнями, Новий час, починаючи з І.-В. Гете, формує нову парадигму художніх універсалій. І.-В. Гете 
розглядає все різноманіття чуттєвого сприйняття мови природи, якою вона говорить у середині свого 
простору та з людиною за допомогою багатьох явищ. Він підкреслює, що ця мова природи має загальні 
принципи руху та дії [3].  

Отже, розглядаючи художні універсалії, можемо зазначити, що еволюція форм візуального 
сприйняття, або візуальної комунікації, у просторі художньої культури щільно пов’язана зі словом як засобом 
інтерпретації образної мови мистецтва. Аналіз еволюції художнього простору культури підтверджує висновок 
про тісний взаємозв’язок змістовного наповнення мистецтва та історично-культурного прояву певної 
гуманітарної комунікативної системи. Мова мистецтва відображена в логіці культурно-історичної 
репрезентації культурних смислів цієї системи. 

Французький культуролог Ф. Юрфаліно у праці «Формування культурної політики» [23], зазначає, що 
чутливість – це розвинена здібність, тому що комунікація між творами та людьми підтримується почуттями та 
поширює їх як універсальний людський досвід, як любов або смерть, які передає твір, а людина проявляє 
через відкриття власної душі. Людина чутлива до мистецтва та сприймає його через серце. Вчений визначає 
культуру, як виняткову форму життєтворчості, набагато вищу та піднесену за просте розуміння, оскільки твір 
може бути лише «відчутим» та вимагає радше участі в цьому «бутті», ніж його дистанційного розуміння. «Те, 
що шукається, не може бути зрозумілим як те, що вже знайшли. Те, що шукається, може бути лише відчутим, 
зворушливим, продемонстрованим (…) В цьому сенсі неможливо пізнати буття сучасної культури, сучасної 
творчої діяльності. Можливо лише спілкуватися з нею, пройнявшись симпатією. Тут ми не можемо пізнати, а 
лише «стати» [23, 50]».  

Картина навколишнього світу формується за результатами взаємодії багатьох чинників. Чуттєвий 
досвід, який обробляється у свідомості, відтворює інформацію у пам’яті людини.  

Тісно пов’язана з комунікацією, передачею інформацією і проблема пам’яті [8]. Традиції філософського 
теоретизування пам’яті в процесі художнього осягнення світу беруть свій початок ще у часи Античності та 
Середньовіччя [21]. В Античності формується уявлення, що пам'ять – це етап завершення сенсорного 
сприйняття, що стимулюється почуттями. Важлива увага приділялась евристичній функції меморіальних 
образів. До появи книгодрукування пам'ять розуміли як форму зберігання інформації з метою її передачі в 
усній формі.  

Історія мистецтва як сфера культурно-історичного досвіду підтверджує тезу, про те, що емоційна 
виразність художнього образу базується на реверсії того, що ми бачимо, та того, що ми відчуваємо. Така ідея 
гуманістичного споглядання визначила основну культурну парадигму періоду Ренесансу. Орієнтованість 
гуманізму на відродження Античності базувалася на поєднанні двох центрів – розуму та відчуття, які 
розумілися підґрунтям споглядання Природи в її повній досконалості. 

Саме в епоху Ренесансу зароджується особистісно-креативна, проектна культура, яка поступово 
виштовхувала культуру традиційну, канонічну [19]. Новий проектний тип мислення спирався на творчу уяву 
та був спрямований на творення предметів, які не мають аналогів у минулому. Такий тип мислення 
поступово охоплює не тільки предметну творчість, а й професійні сфери діяльності, зокрема економічну, 
законодавчу, наукову, політичну.  

Суттєві результати у сфері дослідження художньої культури та мистецтва з боку інформаційного 
принципу їх існування мають місце в наукових доробках сучасних вчених. Зокрема, В. Рижов, аналізуючи 
проблему інформаційного підходу в мистецтві, вибудовує власний науковий підхід на підставі використання 
методів теорії інформації, теорії систем, синергетики. Автор аналізує основні поняття теорії інформації та 
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принципи інформаційного опису явищ і об’єктів у мистецтві, репрезентує твори мистецтва як інформаційний 
феномен, обґрунтовує концепцію невизначеності та естетичної інформації. Цікавими є дослідження 
В. Рижова щодо проблеми визначення творів мистецтва як складної інформаційної системи, в яких від подає 
твір мистецтва як системний об’єкт, аналізує синергетичні аспекти розвитку мистецтва та питання 
сприйняття мистецьких творів. В праці досить ґрунтовно обговорюється специфіка естетичної інформації, 
подається інформаційна трактовка поняття художнього образу, стилю, художньої структури. Автор пише: 
«Використання інформаційного підходу до вивчення процесів передачі та сприйняття естетичної інформації 
у сфері художньої культури та мистецтва формує можливість використання фактів та закономірностей 
інформаційного опису й аналізу явищ, накопичених у природничих та точних науках[17, 123-232]». «Витвір 
мистецтва, – продовжує В. Рижов, – це складно організоване цілісне утворення, яке реалізується в тій чи 
іншій матеріальній формі та слугує для передачі семантичної, естетичної та іншої інформації (моральної, 
художньої, релігійної, філософської та ін.) у формі художнього образу, а також для передачі авторського 
відношення до цієї ідеї та передачі відповідних емоцій. Вочевидь, що твір мистецтва втілює єдність 
матеріальної та духовної сфер діяльності людини, відображає пізнавальні, емоційні та оціночні функції. Саме 
тому інформаційний підхід є, напевно, єдиним, за допомогою якого можливе пізнання основних аспектів та 
функцій такого складного об’єкта культури, як твір мистецтва» [17, 76-87].  

Мистецтво як соціальний, психологічний, особистісний феномен включає в себе тісний взаємозв’язок 
між автором та читачем, автором та виконавцем, художником та глядачем, глядачем та критиком. Будь-яка 
взаємодія – особистісна. Опосередковані контакти, співпереживання, сприйняття творів мистецтва, 
обговорення книжок і кінофільмів тощо – це все різноманітні форми передачі інформації. Створення творів 
мистецтва – теж інформаційний процес, процес генерування нової для мистецтва інформації. 

Звернемося у контексті сказаного до феномена театрального мистецтва як унікального 
комунікаційного каналу неперервного зв’язку часів та культур, ідей та почуттів, що ними живе людство у 
великому часопросторі культури. 

Театральна дія реалізується за допомогою людей і засобів масової комунікації. Цей комунікаційний 
ланцюг веде від «творчої частини» контуру (автори, постановники, актори) до зали. В останній «вибірка» із 
соціальної маси, що становить «родинну групу», оновляється щовечора. Зворотний зв'язок здійснюється 
трьома різними каналами. Цей канал зворотного зв'язку має дуже сильний вплив: через нього здійснюється 
миттєвий вплив на групу творців; саме ця спонтанність і рухливість роблять означену лінію зворотного зв'язку 
дуже важливою. Проміжок часу від передачі повідомлення до його сприйняття тут практично дорівнює нулю, 
рівень зворотного впливу дуже високий. Але дія ця спрямована на саму форму даного повідомлення, тобто 
на те, що можна назвати естетичною частиною культурного повідомлення, запропонованого автором. 
Семантична частина – ідеї, філософська позиція автора, зміст дії тощо – продовжує залишатися більш-менш 
незалежною від механізму зворотної дії. 

Звичайно, на автора впливають його глядачі. Ідеї, які він продукує, є, зокрема, відображенням його 
епохи і середовища. Однак реакція на них публіки аж ніяк не визначає майбутню п'єсу автора хоча б тому, 
що публіка, як правило, – це дуже тендітна матерія, що володіє лише відносною сприйнятливістю до ідей, які 
втілюються в театральних, літературних або кінематографічних творах. Загалом автор може висловити будь-
яку думку, але за однієї умові: ця думка повинна мати успіх у художньо-естетичному плані – важливо не те, 
що говорять, а те, як добре це сказано. 

Театр – це унікальна художня система. Художній «контур», через який передається театральне 
повідомлення, є широко відкритим. Театральне повідомлення, подібно іншим повідомленням, припускає як 
семантичний аспект: історична розповідь, ідеї, тези, що відстоюється і под., так і аспект естетичний: гра 
акторів, вибір слів, теплота спілкування тощо. Театральна п'єса має успіх або провалюється майже виключно 
з погляду естетичної комунікації і практично ніколи – з погляду семантичної: слабкі, історично та морально 
незрілі, хибні тощо ідеї можуть бути покладені в основу гарних п'єс, а погані п'єси можуть мати гарний задум. 
Саме це й визначає характер означеного контуру, в якому все розташовується навколо рампи, що з'єднує 
два світи: сцену, як примарний, ілюзорний світ, залу та публіку. За декораціями «схований» постановник, 
який «немов би естетично» керує акторами за допомогою тексту, що втілює ідеї автора. Театр можна 
розглядати як школу популяризації культури загалом. Зал є системою поширення повідомлень. Критика, 
суспільна думка безпосередньо впливають в естетичному плані на постановника й на джерело фінансування 
– «мецената», а опосередковано – на автора, естетичні досягнення якого визначаються, як правило, раз і 
назавжди його талантом [15].  

Питання інтерпретації творів мистецтва виконавцями та художньою критикою, культурна політика в 
частині поширення культурного продукту – все це уявляється нам інформаційною парадигмою у межах 
певної культури.  

Отже найважливішою науковою новизною репрезентованого  дослідження є насамперед постановка 
проблеми – теоретизування художньої культури як комунікативної системи – яка не достатньо 
репрезентована у сучасній вітчизняній культурологічній теорії. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження визначено, що аналіз культурологічних підходів до 
вивчення художнього світу людини як комунікативної системи дав змогу виявити зміст і напрями еволюції 
означеного феномена від метафори до категорії. Прагнучи до органічного поєднання універсального зі 
специфічним та до охоплення наріжних питань дослідження культури як сукупності усталених форм 
діяльності, визначено, що художній світ людини постає результатом діяльності людини. Однак ототожнювати 
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її з одним аспектом діяльності – з продуктом, засобом, творчим потенціалом, духовною енергією, ціннісним 
регулятором, із семіотичними засобами, якостями людини як суб’єкта діяльності – не можна. Її потрібно 
розглядати у сукупності трьох модальностей: людської, процесуально-діяльнісної та предметної. У статті 
акцентовано, що продуктивною дослідницькою методологією адекватної теоретичної інтерпретації 
домінуючих тенденцій людинознавчого дискурсу в добу глобалізації є комплексний культурологічний 
підхід, який дає змогу виявити і показати  художню культуру як комунікативну систему, що забезпечує 
відтворення, трансляцію і розвиток життєдайних смислів і досягнень.  Зазначено, що вплив художньої 
культури на соціум здійснюється як інформаційно-комунікативний процес, пов’язаний із цілеспрямованою 
передачею інформації, її сприйняттям, осмисленням та засвоєнням.  
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STUDY OF THE MEMOIR HERITAGE OF V. PUKHALSKY 

 IN THE CONTEXT OF MEMORIAL CULTURAL STUDIES METHODOLOGY 
 

Purpose. Based on the example of the autobiographical memoirs "Notes on my Life" by Volodymyr Pukhalsky, a renowned 

pianist and teacher, one of the founders of professional musical education in Ukraine, the founder of the Kyiv Piano School and 

educationalist of the second half of the 19th and the first third of the 20th century, the authors sought to feature an essential 

characteristic of being of an artistic personality in the context of memorial cultural studies. The reminiscences of the artist serve as an 

important marker of cultural identification. The methodology of this study is based on the application of techniques of memorial 

cultural studies (the technique of memorial psychoanalytics and the theory of active memory culture). This methodology makes it 

possible to reconstruct the past, to simulate the past in the present day, and to determine the key trends in development of domestic 

culture. Scientific novelty. This study of the memoir heritage of V. Pukhalsky in the context of cultural studies is the first opportunity to 

address – using the set of concepts of memorial cultural studies – to the problem of culture of recollections. Conclusions. The works of 

Volodymyr Pukhalsky may be treated as a genre modification of the literary form of "notes" used to depict a reflecting mind. The 

narration is presented by a self-conscious narrator, who has regained his self-comprehension and strives to preserve it and to realize 

himself in the flow of culture. 

Key words: memorial cultural studies, identification, authentication, memoirs of V. Pukhalsky, memorial text in contemporary 

cultural discourse. 

 

Кривошея Тетяна Олександрівна, доктор культурології, доцент, професор кафедри теорії та історії культури 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; Романенко Анастасія Романівна, кандидат культурології, 

доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Дослідження мемуарної спадщини В. Пухальського в аспекті методології меморіальної культурології 

Мета роботи – на прикладі автобіографічних мемуарів "Записки про моє життя" знаного піаніста і педагога, одного з 

фундаторів професійної музичної освіти в Україні, засновника Київської фортепіанної школи, культуртрегера другої половини 

XIX – першої третини XX століття Володимира Пухальського автори здійснюють сутнісну характеристику буття мистецької 

особистості в контексті меморіальної культурології. Спогади митця виступають як важливий маркер культурної ідентифікації. 

Методологія дослідження полягає у застосуванні методів меморіальної культурології (методу меморіальної психоаналітики, 

теорії культури активної пам’яті). Зазначена методологія дає змогу реконструювати минуле, моделювати минуле в сьогоденні, 

встановлює основні тенденції розвиту вітчизняної культури. Наукова новизна. Дослідження мемуарної спадщини 

В. Пухальського в культурологічному аспекті – це перший привід звернутися саме через концептуарій до проблеми культури 

спогадів. Висновки. У В. Пухальського представлена жанрова модифікація форми "записок", що використовується для 

зображення рефлексуючої свідомості. У центрі оповіді – самоусвідомлюючий оповідач, який віднайшов свою самосвідомість та 

прагне до її збереження, усвідомлення себе в потоці культури. 

Ключові слова: меморіальна культурологія, ідентифікація, аутентифікація, мемуари В. Пухальського, спогадовий текст у 

сучасному культурознавчому дискурсі. 

 

Кривошея Татьяна Александровна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры теории и истории культуры 

Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского; Романенко Анастасия Романовна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры инструментально-исполнительского мастерства Института искусств Киевского 

университета имени Бориса Гринченко 

Исследование мемуарного наследия В. Пухальского в аспекте методологии мемориальной культурологии 

Цель работы – на примере автобиографических мемуаров "Записки о моей жизни" известного пианиста и педагога, стоящего 

у истоков профессионального музыкального образования в Украине, основателя Киевской фортепианной школы, культуртрегера 

второй половины XIX – первой трети XX века Владимира Пухальского авторы осуществляют сущностную характеристику бытия 

творческой личности в контексте мемориальной культурологии. Воспоминания музыканта выступают как важный маркер культурной 

идентификации. Методология исследования заключается в применении методов мемориальной культурологии (метода 

мемориальной психоаналитики, теории культуры активной памяти). Указанная методология позволяет реконструировать прошлое, 

моделировать прошлое в настоящем, устанавливает основные тенденции развития отечественной культуры. Научная новизна. 

Исследование мемуарного наследия В. Пухальского в культурологическом аспекте – это первый повод обратиться именно через 

концептуарий к проблеме культуры воспоминаний. Выводы. У В. Пухальского представлена жанровая модификация формы 

"записок", используемая для изображения рефлексирующего сознания. В центре повествования – самоосознающий рассказчик, 

который нашел свое самосознание и стремится к его сохранению, пониманию себя в потоке культуры. 
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Ключевые слова: мемориальная культурология, идентификация, аутентификация, мемуары В. Пухальского, мемуарный 

текст в современном культуроведческом дискурсе. 
 

In the opinion of the French historian Pierre Nora (born 1931), the late 20th century may be characterized 

as the "global triumph of memory". At that time, researchers started to use increasingly the methodological 

application of the concept of "memory" and its derivatives. Through the example of a memorial source, the book 

entitled "Notes on my Life" and representing reminiscences of Volodymyr Pukhalsky, this article discusses the 

mutual influence of commemorative (suggestive) concepts. The approach applied actualizes both the 

psychological component of establishment of a personality’s mindset and, in general, the cultural background of 

maturing of that personality. 

The purpose of the article is to reconstruct a portrait of the artist in the interior of reminiscences of culture. 

The problem of the study is to interpret the memorial text from the perspective of mnemonic cultural studies. 

Presentation of essential facts and materials. The researchers of the 20th century switched from the 

interpretation of memory as an individual psychologic phenomenon to its modern perception as an all-out 

phenomenon having socio-cultural functions.  

It is known that memoirs are a peculiar source of knowledge of culture of a certain epoch and an efficient 

instrument of research of the phenomenon of memory, its preservation and retranslation.  

In the 1980s, we faced actualization of memory studies, a new domain of culturological knowledge that 

accumulated its own research material and developed and elaborated categorial concepts related to the learning 

of the individual and collective experience of recollection and memorizing. "How do societies remember and 

recollect?" are the key questions that caused the origination and further essential and methodological 

development of the contemporary research strategy of the culturological processing of personal written memоirs, 

wherein implicitly, contextually, testifies, speaks out (by the words of the author’s text) culture itself. 

Memorial culture studies have also firmly established as a response to the inability of the traditional 

historiography to properly comprehend "biased" recollections of events by "unprofessional" witnesses, 

descriptions and personal comments of the participants and  beholders of certain cultural and historic processes. 

Such classic bias diminishes the value of emotionalism of the narrator and interprets direct involvement in an 

event as limitation of the ability to see objectively and to reconstruct events and processes described in the 

reminiscences. 

On the contrary, memorial culture studies mark the value of the source by the absence of subject-object 

distance, which is reinforced by the authenticity of the bygones with attraction of the complete palette of feelings in 

the focus of concentration of individual eyewitness. 

Furthermore, the methodology of classic historiography does nothing to take into account or analyze the 

mechanisms of "forgetting", of ousting from memory of certain episodes of individual insignificant events that create 

an interesting perspective of research of culture of the epoch for memorial culture studies (and such perspective is 

no less expressive and meaningful). "How do cultures forget?" is the reverse side of the culture of reminiscences, an 

apophatic speech that in the methodology of memorial studies should be studied, and the results of the study 

presented as an important evidence of the epoch. For instance, this principle is described in the investigations of the 

Ukrainian scholars, who referred to the evidence of the Holodomor survivors: the deeper is involvement in the 

events, the higher is the number of avoidances of expressing direct judgments and evidence – this is the key 

regularity in the recollections of marginal traumatic experience (in respect of such events, distance allows to speak 

out expressively, while the direct involvement, on the contrary, is even more eloquently silent…). 

Maurice Halbwachs (1877–1945), the author of "The Social Framework of Memory", was the first to 

distinguish the "autobiographic memory" (personal memory of the man) from the social and historic memory 

(collective memory). Pierre Nora, the author of "Realms of Memory", points up specific symbolic sites. 

Contemporary Ukrainian culture expert K. Kysliuk defines the above concept as follows: "“The sites of memory” 

include anything that symbolically manifests itself in geographic locations, things, real or invented events, 

theoretical ideas and artistic images, rituals, names, etc. … While personal memory allows the man to generally 

comprehend the present, historical memory realizes in the “sites of memory” the feeling of affiliation to certain 

culture, and identifies much more abstract reference points of human life" [11, page 168].  
In present realias, the problems of "work with memory" gain further importance, amplifying the importance 

of research of the mechanisms of recollecting and forgetting. While memory is the guard of the senses and values 

of culture, recollection is the dipping into man’s self, the reproduction of the memorized materials, and forgetting is 

a reserve, a condition of perception of the new.  

In terms of the time frames of preservation of information, they discern implicit memory (the memory type 

that secures the use of the unperceived past experience; this is the ability to remember the succession of acts, for 

example, tying one’s tie or driving a car) and explicit memory (the ability to remember the perceived material). The 

latter is made up of the episodic (autobiographic) memory of events of one’s life and the semantic memory of the 

cultural and civilizational events (see [12]).  

Literary critic and expert Jurij Lotman (1922–1993) was one of the first to define the whole culture as 

memory. The problems of the profound reinterpretation of the concept of memory at the intersection of culture and 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 89 

history (memory studies) were theoretically substantiated by Aleida (born 1947) and Jan (born 1938) Assmanns. 

According to Jan Assmann, a researcher of ancient cultures, memory can be "communicative" (up-to-date) and 

"cultural". 

Thus, the "Odyssey" of establishment of the interdisciplinary "memorial paradigm" in the contemporary 

social and humanitarian knowledge and gathering of the concepts as regards to the cultural studies of 

reminiscences starts. Apart from historians, this research field is actively cultivated by sociologists, philosophers, 

linguists, psychologists, etc. Mnemonic, memorial culture studies are a branch of the culturological knowledge that 

studies cultural memory in all diversity of its manifestations in the history of culture. The distinction of memorial 
culture studies is in that the researcher is more focused on how, why the process of recollection takes rather than 

in on what or where the research position (factual account) is oriented. Not only how any individual recollects, but 

also how do cultures remember things. In the limelight is the "small person", although not in the sense of reduction 

of affiliation to the human race, but in the sense of the immanent (natural) subjectivity, intimacy of reminiscences, 

which up to now has remained the "voiceless majority".  

Ukrainian scholars (І. Holubovych, О. Dovhopolova, V. Zhadko, К. Kysliuk, L. Starodubtseva et al.) have 

also contributed to the research in the domain of memory studies (sociology of memory, mnemonic psychology, 

phenomenology of memory). A number of scientific centers of memory studies were founded in Ukraine, including 

in Kyiv (represented  primarily by the editorial office of "Dukh i Litera"), Odesa, and Kharkiv. 

Study of creative biographies is an important component of representation of any culture. Autobiographic 

memoirs entitled "Notes on My Life" (see [7 – 9]) is the last word of Volodymyr Pukhalsky, a pianist, composer, and 

teacher, the founder of the Kyiv Piano School, a promoter of professional musical education on the Ukrainian soil, a 

music critic and educationalist. The last symphony, the last poem is the climax of creative life of a composer or a 

poet… These are the "Notes" that end Volodymyr Pukhalsky’s life journey. They are of critical importance, whereas 

one always needs to keep hold of the moment of revelation of a single "small person". Individual past, acquiring 

specific traits of a biography, becomes a source of historic cognition, realization of culture, and receives the meaning 

of the structural dimension of the whole social system through "appeal" to the individuum: "Microhistory of an 

individual personality at any historic stage is viewed as a source of construction of the macrohistory of the whole 

society" [3]. The memoir heritage of Pukhalsky is not a literary composition in the proper sense of the word, and, 

therefore, it is no interesting to the writers; it is not a methodical study of the issues of the piano playing, and, 

therefore, it is not in the focus of attention of the teachers of music. Whereas Pukhalsky had not become an 

outstanding virtuoso pianist or a composer, even the factual knowledge material is not valuable for the historians of 

the art of the piano playing. However, this memoir heritage is important for the cultural studies experts since it helps 

reconstruct the models of the past, initiates the discourse of microhistory, history of a single person, the discourse of 

sites of memory, events of memory. 

Within the context of study of the memorial sources, created by the prominent actors of domestic and world 

culture, using the methodology of memory studies, apart from research of biographic materials you could join the 

strategy of the "new cultural history" and elaborate the established ideas as regards their lives, placing various 

aspects of the day-to-day culture into a meaningful sphere. Recollection of "insignificant" (from the point of view of 

metanarrations) events creates a model of non-hierarchical life in the context of recreation of different "histories of 

culture" as a dynamic and complex system of interaction of the man with the world of things. Travels, dances, 

food, feelings and emotions, living space and time, daily practices, history of the body, cultural automatic 

behaviors and stereotypes are a non-exclusive list of the new rubrics of culturological cognition embodying the 

integrity of the being of the man, and their interpretation creates a colored and expressive layer of new cultural 

contexts and narrations.  

The process of culturological research of reminiscences opens new dimensions of culture, "new cultural 

history", that is a kind of "civilizing" of the things and feelings of the narrator that are interesting given their 

usualness. First of all, the key striking point of the "Notes" is not in the reconstruction of some vices or 

psychological problems of the author. Pukhalsky’s reminiscences are the narration about childhood and juvenility, 

the story of his "beautiful nursery" pierced with the description of sensations of the child, who is in a bath of love of 

his loved ones. "To be honest, I was a spoilt child, but tricks had never corrupted my character. I may explain this 

by the way my parents treated me. They had never been delighted at me or showed me off against strangers, 

they rather took me as an adult and, given that, taught me to think early", – such was the system of education in 

the Pukhalsky’s family [8, page 13]. 

An adult person’s autobiography describing his or her childhood allows to trace the factors and events 

determinative for self-establishment of personality. Art critic S. Makovsky regarded childhood years as the 

initiating phase of life of any personality: "Reminiscences of Childhood are the most difficult to forget… Even 

though those impressions are fragmentary, cloudy, worn by time, they are deeply settled in the heart, they float 

over the abyss of the past again and again and are experienced more frequently than anything else, especially in 

the old age, as a faraway delight..." and continues: "Serene childhood is not a common heritage, and even a 

happy childhood may have residual infantile fears, grievances and disappointments" [6, page 10]. In his memoirs, 

Volodymyr Pukhalsky looks like an ordinary man, who has his own fears, sometimes failures and not just 

achievements, rather than an established personality and a prominent figure of Ukrainian musical art. Even in 
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Petersburg, the city of concentration of culture, at first he feels ill at ease. After the move of his family to the 

Russian Northern Capital, 15 year old V. Pukhalsky is painfully adapting to the drastic change of climate and 

landscape, feeling depressed with the scale of the large city and solitude, and uncertainty of his future. His 

depression reached the peak during a walk near Liteinyi Bridge across the Neva: "Looking at the great width of 

the river, I immediately experienced a nagging feeling of separation from everything earthy and a dismal solitude 

that could inspire melancholy in the soul of the man wandering in this coldness of the monumental buildings 

appearing along the endless spaces on both banks of the river... Feeling depressed, I returned home... I heard a 

gloomy tune of the cavalry trumpet, a tune that apparently cried for the destiny of humanity... gravely silence 

reigned around... I began to imagine I was locked up in a prison…" [8, page 146]. The interaction of the living 

environment of the metropolitan city and self-consciousness of the youth sharpens the longing for the past, the 

childhood, for that fragile image of the time that "had flown into the infinity". 

People, occurrences – all of them remain in the narrator’s soul and continuously make him recollect and 

experience the bygones again and again. "Man moving forward with face turned back is the key image in Mark 

Shagal’s art", – points out art critic N. Apchynska (see [1]). And such man is the image of the genre of 

reminiscence: the man recollects the past to go further, into the future. Because the past is already not there. 

When they commence to write reminiscences, it is still not there. To an extent, they write reminiscences to give 

the past the opportunity to be to retell one’s own story to the descendants. The contemporary research of the past 

is performed for the sake of the future (see [5]). 

In his years of discretion, Volodymyr Pukhalsky appeals to his childhood and juvenile years rather than to 

the last years of his life. He turns to the beginning. The circle appears to complete itself. Everything V. Pukhalsky 

had learned in his childhood and juvenile years was manifested in the things he did later in his life.  

Thanks to the "Notes", on the example of establishment of Volodymyr Pukhalsky as a musician, we can 

learn all stages of acquisition of musical education in the 19th century: home music-making, theatrical 

performances, evening parties and balls, private tutors, alive communication with known musicians, musical 

associations, and socializing with creative youth up through the moment of Pukhalsky’s enrollment to the 

Petersburg Conservatory. The study of the seemingly ordinary daily life of the young beginner musician helps 

realize the profound process of establishment of the system of professional music performance in the Russian 

Empire in the 19th century, to view this process as a historical and psychological category (see [10]). The creative 

potential of the Ukrainian pianist, composer and teacher of Byelorussian and Polish origin was actually realized in 

Kyiv, in Ukraine. A top qualification musician and a person of broad creative range, a unique carrier of cultural 

traditions, he becomes one of the founders of the higher music education in Ukraine, and a key figure of the 

complex process of reorganization of Kyiv Music College into a tertiary educational establishment, Kyiv 

Conservatory. 

In his memoirs, Pukhalsky finally understands the way he used to perceive his parents and how they 

helped him take his bearings in the outside world, taught him to live, influenced his feelings, and prepared him to 

the creative career. We can view the process of narration of one’s personal life through the prism of destiny of 

such person’s family. 

Referring to the past reminiscences and combining them into a single story entitled "Notes on My Life", the 

artist builds his autobiographic "I". V. Pukhalsky creates not just reminiscences of his life, he commits the act of 

self-cognition and self-realization, clarifying each plot, each aspect of the process of recollecting his own life. The 

author’s identity, to a degree higher than anything else, determines the stylistics, the choice of the plots, and the 

manner of presenting materials of memoirs. The reader should appreciate the fact that Volodymyr Pukhalsky was 

dictating the text of the "Notes" acting as personal internal censor. This internal censorship was imposed by the 

Soviet system, repressions, and his noble origin. 

The literary genre of notes is related to the reflections on the bygones and allows to express personal 

attitude of the author to the events described (see [4]). As such, the text of the notes may be set forth not in strict 

biographical sequence, but in a more arbitrary manner. "…the immanent subjectivity [of the notes] should not be 

treated as a weakness preventing their use in historical research. Conversely, the subjective views of the authors 

of memoirs… increase the value of reminiscences as historic sources", – researcher N. Georgiyeva points out [2]. 

Because subjective views of the memorialists make it possible to discuss a wider range of matters than that 

reflected in other documentary sources. Personality, his or her ideas and way of life have already become a 

cultural fact, a cultural phenomenon. 

Volodymyr Pukhalsky managed to write one volume of the memoirs, which he ascertains on the last 337th 

page of the "Notes": "End of volume one". Such deliberate incompleteness of the memoirs gives rise to the 

discourse about appearance of the next volume. V. Pukhalsky had no time or desire to describe his subsequent 

life, did not have the strength, did not consider that practicable, maybe he resolved to make a pause… The work 

remains open giving rise to new cultural implications going beyond the limits of the text. The artist’s memoirs have 

never been published for almost 90 years. 

The second volume of the "Dead Souls" by Mykola Gogol, the second book of "Poetics" by Aristotle that 

expressly stands out in "The Name of the Rose" by Umberto Eco, and the second volume of the "Notes on My 
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Life" by Volodymyr Pukhalsky are all metaphors of incomplete texts. Because the ocean of recollecting is an 

endless process. 

Scientific novelty. This analysis of the autobiographic reminiscences of V. Pukhalsky (through the example 

of unpublished "Notes on My Life") in the context of cultural studies is the first in the domestic humanitarian 

studies attempt to trace memoir heritage of an artist in the context of the memorial cultural studies methodology. 

Conclusions. The details from the past become more important than what is happening here and now. The 

memory studies methodology serves as identification (who am I?) and authentication of oneself (who am I 

really?). Through the study of the memoir heritage of an artist, the use of the arsenal of the culture studies 

practices allows to reconstruct the cultural image of the epoch. 
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У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ БЕССАРАБІЇ (ХIХ – ПОЧ. ХХ СТ.) 

 
Мета роботи – реконструювати процес визрівання етнополітичних та етнокультурних передумов автономії православної церкви в 

Бессарабії ХIХ – початку ХХ століть та спроб їх практичної реалізації. Методологія.  Дослідження ґрунтується на засадах методологічного 
синтезу. Він передбачає поєднання інструментальних здобутків відомих наукових шкіл, зокрема цивілізаційного підходу до аналізу 
історичного процесу та методів соціальної й антропологічної  історії з притаманним їм ментальним дискурсом. Зазначене дозволило 
врахувати особливості стадіального розвитку державних і церковних інституцій, ступінь цивілізаційної спорідненості країн і народів, 
можливості їх культурної та конфесійної самоідентифікації у поліетнічному суспільному просторі. Наукова новизна полягає у з’ясуванні 
концептуальних підходів до тлумачення історії православної церкви в Бессарабії ХIХ – початку ХХ століть, виявленні домінантних чинників 
становлення національної та інонаціональних моделей православ’я, обґрунтуванні висновку про наявність у краї початку ХХ ст. необхідних 
етнокультурних та етноконфесійних передумов для розгортання автономістських процесів. Висновки. Незважаючи на понад столітню 
російську колонізацію й послідовну русифікацію православної церкви в Бессарабії, нею були збережені етнокультурні й етноконфесійні 
основи національної ідентичності. Російські буржуазно-демократичні революції закономірно пробудили не тільки крайові автономістські, 
але й автокефальний рухи, насильницьки перервані румунським завоюванням Бессарабії. 
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Цель работы – реконструировать процесс вызревания этнополитических и этнокультурных предпосылок автономии православной 
церкви  в Бессарабии ХIХ – начала ХХ вв. и попыток их практической реализации. Методология.  Исследование основывается на началах 
методологического синтеза. Он предусматривает сочетание инструментальных достижений известных научных школ, в частности  
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ментальным дискурсом. Указанное позволило учесть особенности стадиального развития государственных и церковных институтов, 
степень цивилизационного родства стран и народов, возможности их культурной  и конфессиональной самоидентификации в 
полиэтническом общественном пространстве. Научная новизна состоит в выяснении концептуальных подходов к толкованию истории 
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инонациональной моделей православия, обосновании вывода о наличии в крае  начала ХХ века необходимых этнокультурных и 
этноконфессиональных предпосылок для развертывания автономистских процессов. Выводы. Невзирая на более чем столетнюю 
российскую колонизацию и последовательную русификацию православной церкви в Бессарабии, ею были сохранены этнокультурные и 
этноконфессиональные основы национальной идентичности. Российские буржуазно-демократические революции закономерно пробудили 
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centuries) 
The purpose of the article is to reconstruct the advancing process of the ethnopolitical and ethnocultural prerequisites of the autonomy of the 

Orthodox Church in Bessarabia in XIX-early XX century and attempts of their implementation. Methodology. The research is based on the principle of 
methodological synthesis. It provides the consolidation of the instrumental findings of famous scientific schools, in particular, the civilization approach to 
the analysis of the historical process and the methods of social and anthropological history along with the mentality discourse. That has enabled to take 
account of the features of stage development of state and religious institutes, the extent of civilization likeness of states and peoples, possibilities of 
their cultural and religious self-identification in the polyethnic society. The scientific novelty is in finding out the conceptual approaches to the 
interpretation of the history of the Orthodox Church in Bessarabia in XIX-early XX century, determining the dominant factors of the development of the 
national and foreign models of Orthodoxy, substantiating the fact that there were necessary ethnocultural prerequisites for beginning of the autonomy 
process in the country in the early XXth century. Conclusions. In spite of over hundred-year Russian colonization and serial russification of Orthodox 
Church in Bessarabia, it preserved ethnocultural and ethnoreligious principles of national identity. Russian bourgeois-democratic revolutions naturally 
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Невід’ємною складовою відродження залежних народів з домінуючим православним віросповіданням був 
розвиток автономістських прагнень місцевих церков, носіями яких виступала частина духовенства і мирян. 
Живильним ґрунтом автономістської ідеології церков ставали національні конфесійні та культурні традиції. 
Унікальність конфесійної еволюції православної церкви в Бессарабії була пов’язана з перманентним впливом 
на неї зовнішніх політичних чинників, найпотужнішими з яких були російський та румунський. Попри суттєву 
відмінність між ними, національно зорієнтована частина православної церкви в Бессарабії постала перед 
необхідністю відповісти на подвійний виклик. Наскільки закономірними виявилися зміни церковної юрисдикції 
крайової церкви в Бессарабії у 1812 – 1918 рр. та наскільки зрілими були передумови для відродження 
місцевої церковної автономії – важлива складова наукового дискурсу, актуалізація якого пов’язана і з 
теперішніми автокефальними рухами в нових незалежних державах Центрально-Східної Європи.  

Аналіз досліджень і публікацій. Впродовж останнього десятиліття з’явилась низка статей, присвячених 
історії вирішення бессарабського питання ХІХ – поч. ХХ ст. (Д. Мальцев, С. Марков, М. Мельтюхов) [14; 
15;16], політиці русифікації й румунізації Бессарабії (О. Гром, С. Марков) [7; 15], виборюванню молдаванами 
права на автономну церкву (В. Бурега, П. Шорніков, О. Гром) [4; 31; 8]. Разом з тим системний аналіз 
політичних та культурних передумов відродження крайової церковної автономії на етапі між російським і 
румунським завоюванням Бессарабії залишається незавершеним. На наш погляд, утвердились три 
концептуальні підходи до тлумачення церковної історії Бессарабії нового часу. Російськоцентрична 
концепція, що ґрунтується на ідеї спорідненості російського й бессарабського народів, саму русифікацію 
Бессарабії та її церкви пояснює  як «цивілізаторську місію», що здійснювалась у "м’якій формі" (О. Гром) [7]. 
При цьому завоювання Бессарабії Росією ("приєднання") розглядається як рятівний акт для молдавської 
мови і молдавського богослужіння (А. Філіпенко) [26]. Ідеологічно протилежною є румуноцентрична 
концепція (Н. Йорга, К. Джуреску) [32;10], яка спонукає сприймати бессарабців як невід’ємну частину 
румунської нації, що зберегла свою ідентичність, попри певні трансформації в мові, культурі, традиціях і 
церковних обрядах, що відбулися під впливом слов’янських народів у ХІХ – ХХ століттях. Автори уникають 
самого поняття «церковна автономія Бессарабії». Зміст молдовоцентричної концепції полягає в 
обґрунтуванні права молдавського народу на власну суверенну державу, автономну й автокефальну у 
перспективі православну церкву (А. Зданкевич, О. Стан, В. Бурега) [12; 24; 4]. Підґрунтям для таких висновків 
слугує багатовікова історія державності молдавського народу й молдавської митрополії, зафіксованої у 
складі Константинопольського патріархату в 1386 році. Внаслідок етноконфесійного синкретизму, тобто 
взаємодії етнокультурних та конфесійних рис, за аналогією, зокрема,  з українським, російським, румунським 
православ’ям і сформувалось своєрідне молдавське православ’я. 

Мета роботи – реконструювати процес визрівання етнополітичних та етнокультурних передумов 
автономії православної церкви  в Бессарабії ХIХ – початку ХХ століть та спроб їх практичної реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Корені проблем щодо адміністративного підпорядкування і статусу 
бессарабської церкви сягають початку ХІХ ст., зокрема 1808 року. Тоді, в ході російсько-турецької війни, 
імператор Олександр І видав указ, яким велів Київському митрополиту Гавриїлу (Бенулеско-Бодоні) стати 
екзархом новоприєднаних земель – Молдови, Валахії та Бессарабії. З 1812 р. цей край в церковно-
адміністративному відношенні набув статусу Кишинівської і Хотинської єпархії Російської православної 
церкви (РПЦ). Право на перепідпорядкування Бессарабської частини Молдавської митрополії, тобто 
частини конфесійного простору  Константинопольського патріархату, Росія пов’язувала зі своєю 
історичною місією визволення православних народів від османського гніту та збереження їх культурної 
ідентичності. Наступні церковні перетворення в Бессарабії відбувалися в умовах російського панування на 
цих землях (1812-1917 рр.). 

Перший трансформаційний етап (1810-і – початок 1860-х рр.) характеризувався адаптацією РПЦ до 
нового соціокультурного простору з чужою романською мовою. Проявами цієї адаптації були, по-перше, 
відносно уповільнена русифікація й, по-друге, часткове збереження молдавської мови в освіті й богослужінні.  

Румун за національністю, митрополит Гавриїл здійснив цілу низку реформ, суперечливо поєднуючи 
політику централізації й соборноправ’я. Він упорядкував храми, запровадив метричні й прибутково-витратні 
книги, встановив освітній ценз для осіб духовного звання. Були скасовані деякі місцеві звичаї та 
запроваджені нові. Зокрема, право на освячення нових храмів, здійснюване раніше архиєреєм, було 
передане священикам. Богослужбова практика в Бессарабії поповнилась перейнятим РПЦ українським 
обрядом винесення плащаниці на Великдень і обнесення її навколо храму. Крім того, ченцям заборонялося 
переходити з одного монастиря в інший без благословення архиєрея, розпочалася боротьба з симонією – 
продажем церковних посад. Разом з тим, реформи були спрямовані на уніфікацію російського і молдавського 
православ’я, що створювало передумови для русифікації крайової церкви.  

На той час селянське в своїй основі молдавське суспільство залишалося неписьменним і 
консервативним, а тому важко сприймало російську мову. Схожою була ситуація і в середовищі місцевого 
духовенства. Навчання у відкритій 1813р. Кишинівській семінарії велося двома мовами – російською і 
молдавською. Так само на початках двомовність утверджувалась у заснованій митрополитом Гавриїлом 
Кишинівській єпархіальній типографії (1814 р.). Зокрема, було видано "Молдавський буквар"[26, 322-323]. 

Твердо на національних традиціях стояли бессарабські монастирі. Як зазначає О. Гром, лише 
молодше покоління ченців, яке поповнювалось вихідцями з російських обителей, демонструвало лояльність 
"російській справі" [7, 90]. Загалом  до середини ХІХ ст. в Бессарабії серед служителів культу переважали 
молдавани. 

Другий етап (середина 1860-х – 1905 рр.) трансформації православної церкви в Бессарабії 
ознаменувався інтенсивною русифікацією краю й занепадом національно-церковної ідеології в Бессарабії. 
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Такий поворот пояснюється не тільки утворенням Румунської держави, а, відтак, появою небезпечного для 
РПЦ конкурента, уособленого в Румунському патріархаті. Йдеться ще й про суттєве посилення реакційності 
всієї національної політики Російської імперії у зв’язку з польським національним повстанням 1863-1864 років. 

Сприятливим ґрунтом для подальшої русифікації Бессарабії був низький рівень соціально-
економічного розвитку краю. У 1860 р.  Бессарабія посідала 39 місце за кількістю підприємців серед губерній 
імперії, 41-е місце за вартістю промислової продукції й 46-е – за кількістю робітників [30, 34]. Незважаючи на 
те, що за довготривалістю життя молдавани займали перше місце в імперії без урахування прибалтійського 
регіону (40,5 років), за рівнем освіти (10,5 % у чоловіків та 1,7 % у жінок) вони суттєво поступалися іншим 
народам європейської Росії [17, 208; 3, 82]. 

Наприкінці 1860-х рр. русифікація помітно позначилася на церковній пресі – Кишинівські єпархіальні 
відомості поступово втрачали двомовність. Запровадження обов’язкової норми – знання російської мови 
ченцями – мало своїм продовженням відкриття ними російських шкіл при монастирях.  Переломним 
моментом в процесі русифікації Бессарабії стало переведення на російську мову всього світського й 
церковного документообігу (1872 р.). Небажання частини бессарабського духовенства русифікуватися, 
особливо за архипастерського служіння Павла (Лебедєва) (1871-1882), нерідко призводило до закриття 
храмів [7, 90].  

Утвердження російської моделі православ’я в Бессарабії супроводжувалося скасуванням виборності 
ігуменів монастирів. Натомість залежність духовенства від єпископа ставала непомірною. Відомий 
російський історик Б. Миронов порівнює її з владою царя над дворянством або поміщика над селянами [17, 
363]. При цьому процеси націоналізації й вестернізації Румунської православної церкви так само віддаляли її 
від Бессарабії: запроваджувалася румунська мова в богослужінні, зростала взаємозалежність церкви з 
державою, церковна служба супроводжувалась органною музикою, була здійснена спроба переходу церкви 
на григоріанський календар [4].  

Відносно короткоплинний третій етап трансформаційних процесів у православній церкві на 
території Бессарабії охопив події від першої російської революції 1905-1907 рр. до румунського завоювання 
краю у 1918 році. Тоді, разом з відновленням національно зорієнтованих політичних партій, на окраїнах 
імперії відроджувалося й національно-церковне життя. 

У Бессарабії на початку XX ст. відновлюється рух за поширення рідної мови в освіті та церкві. Під 
тиском страйкуючих вихованців Кишинівської духовної семінарії Святійший Синод РПЦ у 1907 р. 
легітимізував у цьому навчальному закладі молдавську мову викладання й молдавський церковний спів. 
З’являються молдовомовні церковні часописи та журнали.  Зокрема, в 1908 р. розпочалося видання 
молдавською мовою церковного журналу "Лумінеторул". До поширення в Бессарабії молдавської мови певну 
причетність виявили й власне релігійні рухи. Серед них так званий Балтський рух послідовників ієромонаха 
Іннокентія з Феодосіївського монастиря в Балті, що на українському Поділлі [8, 87-89].  

У суспільстві набирала сили ідея відродження національної конфесійної ідентичності. Так, у березні 
1908 р. Кишинівська міська управа на чолі з її головою та колезьким асесором П. Синадіно звернулася до 
Київського митрополита Флавіана з проханням посприяти відновленню Кишинівської архиєпископії. Як 
аргумент зазначалося, що Кишинівська єпархія є спадкоємицею заснованої ще в ХІV ст. Молдавської 
митрополії [30, 2]. Ідея національної конфесійної ідентичності мала під собою й належний етнічний ґрунт. На 
зламі ХІХ – ХХ ст. молдавани в Бессарабській губернії становили 47,6% населення, а на території 
Кишинівської єпархії – близько 75 %. При цьому, за даними перепису 1897 р., частка українців наближалась 
до 20%, росіян – до 8%, євреїв – 12%, болгар – бл. 5% [29, 2]. 

Проте разом  з національно-визвольними процесами в Бессарабії розгорталися й реакційні монархічні 
(чорносотенні) рухи за "єдину й неподільну Росію". Їх активними учасниками ставали православні церкви і 
монастирі [28, 1-2]. Так, у 1900 р. в імперії було створено організацію "Русское собрание" на чолі з князем Д. 
Голіциним, а в 1905 р. виникли монархічні організації "Союз русских людей" та "Союз русского народа" 
(СРН).  Чорносотенний рух швидко поширився на Бессарабію. Під час першої революції в краї діяло 194 
чорносотенних відділів, виходила чорносотенна газета "Друг". Серед лідерів монархічних організацій 
виявились  бессарабський дворянин В. Пуришкевич та єпископ Серафим (Чичагов) [2, 22-27]. Показово, що 
повітовими відділами СРН керували священики. Церква здійснювала патріотичні хресні ходи й 
опосередковано освячувала погроми етнічних меншин [21].  

Таким чином, ідеологія й практика російської держави та РПЦ в Бессарабії впродовж одного століття 
після включення цього краю до складу імперії помітно еволюціонізувала: від компромісу з місцевою  
політичною церковною елітою до безкомпромісності й силового нав’язування їй великодержавної й 
великоцерковної ідеології; від політики відносної двомовної гармонії в освіті та церкві до суцільної 
русифікації. Ця обставина відіграла вирішальну роль не тільки у піднесенні в бессарабському суспільстві 
національних рухів, але й у посиленні популярності міфологеми "Великої Румунії". 

Тенденція до активізації автономістських настроїв у православній церкві Бессарабії була лише 
частково пригальмована війною 1914 – 1918 рр. й наростаючим протистоянням між Росією та Румунією за 
бессарабські землі. Лютнева революція 1917 р. й розпад Російської імперії відкривали для Бессарабії нові 
можливості політичного, національно-культурного і церковного відродження. Але зростала й загроза анексії з 
боку молодої Румунської держави. 

Національно-визвольні процеси в Бессарабії значною мірою розвивалися синхронно з українськими. У 
квітні 1917 р. в Бессарабії була створена Молдавська національна партія. Її ключовою програмною 
установкою було входження автономної Бессарабії до складу федеративної Росії. 
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Російська православна церква з пересторогою поставилася до реанімації національно-церковного 
питання, обмежуючись дискурсом соціальних змін. Кишинівські єпархіальні відомості закликали зокрема до 
втілення в суспільстві  ідеалів "свободи заради віри" [19]. 

Ліквідація самодержавства в Росії суттєво підірвала підтримку православної церкви з боку держави. 
Зник один із трьох стовпів уварівської тріади "православ’я, самодержав’я і народності". При цьому РПЦ 
продовжувала демонструвати свою відданість державі. На створеному Росією румунському фронті тривала 
капеланська служба, очільники православної церкви в Бессарабії регулярно відвідували діючу армію. Під час 
таких поїздок у лютому та квітні 1917 р. архиєпископ Кишинівський і Хотинський Анастасій відвідував 
шпиталі, узгоджував плани церкви щодо сприяння армії на зустрічах з генералітетом та командуючим 
фронтом генералом Цуріковим [20], а також з депутатом четвертої Державної думи і членом СРН 
Пуришкевичем [5]. 

Священики РПЦ в Бессарабії у більшості заповзято виконували пропагандистську функцію. Починаючи 
з 1914 р. вони, зокрема, створювали так звані "духовні загони". В їх обов’язки входило задоволення 
віросповідних потреб воїнів на фронті і в тилу [25, 310]. 

Разом з тим, набирало сили й національне життя в Бессарабії. 12 липня 1917 р. в Російському театрі 
Одеси відбулися збори представників різних національностей: українців, молдаван, євреїв, поляків, татар. У 
спільній заяві обґрунтовувалась вимога "самовизначення народностей, культурні цінності яких віками 
безжалісно розкрадались Росією". "Ланцюги рабства остаточно розбиті" – наголошувалось у прийнятому 
рішенні [18]. Ідеї федералізації країни були проголошені й на з’їзді народів Росії, що відбувся у Києві у вересні 
1917 р. Делегат від Бессарабії  Іона закликав до федеративного устрою Росії [11].  

У відповідь на рішення з’їзду 26 вересня 1917 р. Тимчасовий Уряд звернувся з декларацією до народів 
Росії. В частині, що стосувалася національного питання, проголошувалось визнання за всіма народами 
права на самоуправління. Зазначалося, що уряд готує законопроекти про користування рідною мовою в 
школі, суді, органах самоуправління і т. д. Повідомлялося також, що при Тимчасовому уряді створено раду у 
справах національностей з представництвом у ній всіх народів Росії [9] . 

Логічним результатом національного піднесення в Бессарабії стало утворення Сфатул Церію 
(Крайової Ради), яка складалася зі 130 представників бессарабських політичних і громадських організацій. 2  
грудня 1917 р. Сфатул Церій ухвалив рішення про створення Молдавської Народної Республіки як автономії 
у складі Російської Федерації. Було організовано уряд – Раду Генеральних Директорів на чолі з П. Єрханом.  

Обґрунтовуючи "антиросійський характер" своїх політичних кроків, Сфатул Церій стверджував, що "з 
часів приєднання Бессарабії до Росії імперія здійснювала "штучну колонізацію краю" [13]. 

Слідом за частиною бессарабського політикуму, який став на позиції відродження національної 
держави, до цієї справи приєдналась і частина православного духовенства. У квітні 1917 р. відбулися 
надзвичайні збори духовенства і мирян Бессарабії, які проголосили курс на створення автономної 
Молдавської церкви, а також націоналізацію всіх її, у т. ч. духовних навчальних установ. Змінилася навіть 
назва головного друкованого органу крайової церкви. Замість "Кишиневских  епархиальных ведомостей" 
почали видавати "Голос православной Бессарабской церкви".  

Важливою була подія, що відбулася 21 грудня 1917 р., коли "з ініціативи групи священиків-молдаван 
було організовано союз молдавського духовенства Православної церкви Молдавської Республіки". 
В Кишиневі сформовали "Особливе організаційне бюро Союзу" у складі: архимандрита Гурія, протоієреїв К. 
Парфенєва, І. Андроника, священиків І. Бівола, К. Урсула, І. Щуки та С. Бажана. Завданням Бюро 
проголошувалось вироблення статуту Союзу і положення про управління молдавської церкви. Планувалося, 
зокрема, що проект документу про проголошення автономії молдавської церкви буде представлено на 
обговорення всього духовенства Бессарабії. Після врахування пропозицій мав бути скликаний перший 
Помісний Собор православної церкви Молдавії [23]. 

 Сфатул Церій у своєму однойменному часописі вітав ініціативу Союзу молдавського духовенства. 
Натомість критики цієї ініціативи обмежились висновком про те, що статус церкви в Бессарабії не дозволяє 
проводити помісні собори. Припустимою визнавалася лише організація з’їздів або зборів духовенства і 
мирян [23]. 

Таким чином, напередодні румунської окупації бессарабське суспільство вже перебувало у стані 
розколу. Проросійські, прорумунські й національно зорієнтовані сили не були готові до взаємного компромісу. 

Користуючись сприятливими для себе обставинами, Румунія розпочала введення своїх військових 
частин у Бессарабію в грудні 1917 р., а в січні 1918 р. завершила її окупацію. Патріотичні сили в Бессарабії 
встигли лише проголосити  незалежність Молдавської Народної Республіки 24 січня 1918 р., повторюючи 
аналогічний крок УНР від 22 січня. Проте в умовах силового тиску з боку Румунії 27 березня  Сфатул  Церій 
ухвалив декларацію (86 голосів – за, проти – 3) щодо об’єднання МНР з Румунією на правах автономії. 

Українська Центральна Рада 23 квітня 1917 р. заявила про свої претензії на заселені українцями 
Південну та Північну Бессарабію. Проте драматичний розвиток національно-визвольної революції в Україні 
маргіналізував проблему румунської окупації Бессарабії й у липні 1919 р. уряд Директорії визнав Бессарабію 
частиною Румунії [6, 256-257]. 

Боротьба за територію Бессарабії була й боротьбою за її конфесійний простір. Не випадково відразу 
після окупації краю очільник Синоду Румунської православної церкви митрополит Пимен (Джорджеску) 
повідомив новообраного патріарха Московського Тихона про перепідпорядкування канонічної території 
Бессарабії патріарху Румунському. У листі-відповіді патріарх Тихон закликав не поспішати з церковною 
реорганізацією. Апелюючи до історії, він нагадував, зокрема, що входження земель до складу іншої держави 
не завжди є підставою для термінової зміни їх церковної юрисдикції. Так, – писав він, – "Малоросія була 
приєднана до Московської держави в 1654 р., але це не завадило її церкві ще упродовж 32 років потому 
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залишатися під юрисдикцією Константинопольського патріарха" [1, 134-135]. Все свідчило про те, що РПЦ 
наражалася на властиву їй самій тактику і принципи конфесійної політики.  

На початок румунської окупації РПЦ в Бессарабії мала значний потенціал. Вона охоплювала 
Кишинівську, Хотинську, Болградсько-Ізмаїльську єпархії й налічувала 1084 парафії та близько 30 монастирів. 
У кожній єпархії функціонувала духовна семінарія [31]. Вже позбавлена на той час будь-якої підтримки з боку 
держави, РПЦ, тим не менше, стала у жорстку опозицію щодо Румунського патріархату в Бессарабії. Однак 
відразу після румунської окупації РПЦ діяла переважно пропагандистськими засобами. Богослужіння в різних 
церквах здійснювалось священиками обох патріархатів [27]. В Бессарабії виникали проросійські релігійно-
політичні товариства і комітети. У лютому 1918 р. до складу громадського комітету визволення Бессарабії 
увійшов і тодішній очільник православної церкви краю архиєпископ Анастасій. Справді конфронтаційний етап 
у міжцерковних відносинах Бухареста і Москви було започатковано ультимативною вимогою до керівництва 
РПЦ з боку Румунської православної церкви (РумПЦ) прийняти рішення про підпорядкування Румунському 
патріарху. Архиєпископу Анастасію та вікарним єпископам Гавриїлу (Чепуру) й Дионісію (Сосновському) було 
обіцяно членство в Св. Синоді РумПЦ. Відхилення ультиматуму мало своїм наслідком виїзд архиєпископа 
Анастасія з Бессарабії в Одесу, де він і продовжував керувати Комітетом визволення Бессарабії. Єпископи 
Гавриїл і Діонісій були примусово вислані за Дністер [4]. Звинувативши архиєпископа Анастасія у 
"добровільному зреченні", РумПЦ завершила організаційне підпорядкування православної церкви в 
Бессарабії. У червні 1918 р. очільником Кишинівської єпархії було призначено єпископа Никодима (Мунтяну). 

Згортання автономії Бессарабії у складі Румунії, що завершилось об’єднавчим актом Парламенту в 
Бухаресті від 29 грудня 1919 р., супроводжувалось динамічною румунізацією світського й церковного життя. 
Силовий тиск на РПЦ проявлявся у вилученні церковно-слов’янської й російської мов з навчальних програм 
духовних семінарій та училищ, забороні російськомовних проповідей, встановленні жандармського контролю 
за богослужінням політично неблагонадійних пастирів. Відмова перейти на румунську мову в монастирях 
каралася адміністративними переміщеннями й тілесними покараннями ченців та чорниць, як це мало місце, 
зокрема, в Катараському монастирі Сорокського повіту [22]. Найбільший опір румунізації чинило українське й 
російське населення Північної та Південної Бессарабії. Прикладами протестних акцій мирян стали, зокрема, 
православний сход в с. Будак Аккерманського повіту в листопаді 1918 р. та Хотинське повстання селян у січні 
1919 року. Розпочавшись хресним ходом, протест завершився збройним протистоянням, відступом 
хотинських повстанців за Дністер і втратами серед селян, які за різними даними, сягали від 7 до 11 тис. осіб 
[3,71-72]. Разом з тим, частина духовенства і мирян, переважно з числа молдаван, підтримала румунізацію в 
Бессарабії.  

Висновки. Таким чином, формування передумов автономістських рухів у бессарабській церкві початку 
XX ст. було зумовлено передусім багатовіковою (з XIV ст.) традицією молдавської державності та церковного 
самоуправління і проявилось у збереженні зокрема таких елементів культурної й конфесійної ідентичності 
молдавського народу, як мова богослужіння, церковний спів та церковні обряди. Закономірності цьому 
процесу надавали потужні стимули ущемлення, пов’язані з російським пануванням в Бессарабії в 1812 – 
1918 рр. та румунським після 1918 року. Якщо на початковому етапі після завоювання Бессарабії (1812 – поч. 
1860-х рр.) РПЦ здійснювала на цих землях місію регенерації православ’я після 350-річної османської 
колонізації й задовольнялася помірними темпами русифікації краю, то в другій половині XIX – на поч. XX ст. 
політика «розмолдавлення» церкви та утвердження російської цезарепапістської моделі православ’я 
втілювалася в Бессарабії  форсовано і послідовно. Проте навіть відносна лібералізація суспільства, 
викликана двома буржуазно-демократичними революціями в Росії, відновила автономістські рухи в 
Бессарабії. Йдеться, зокрема, про проголошення надзвичайними зборами духовенства і мирян (квітень 
1917 р.) курсу на відновлення молдавської автономної православної церкви та організацію Союзу 
молдавського духовенства православної церкви Молдавської Народної Республіки (МНР) (грудень 1917 р.). 
А з проголошенням незалежності МНР у січні 1918 р. відкривалась навіть перспектива переростання 
автономістських рухів в автокефальні. Проте румунська окупація Бессарабії мала своїм наслідком не тільки 
витіснення РПЦ з  конфесійного поля краю. Тоді одержавлена російська церква, яка традиційно виступала за 
збереження свого панівного статусу на всій території колишньої імперії та поділ інших конфесій на 
"терпимих" і "нетерпимих", сама була дискримінована іншою державною церковною інституцією. На 
тривалий час відбулося й упослідження самої ідеї становлення національно зорієнтованої Бессарабської 
православної церкви – невід’ємного атрибуту відновленої державності. 
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OPEN INNOVATIONS: CROSS-CULTURAL FACTORS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 

Purpose of the article is to identify and justify the need to implement cross-cultural factors in the development of innovations in 
Ukraine. Methodological basis of the research is the use of both general scientific and sociological methods. The theoretical and 
methodological basis of work is the system of general scientific and special methods, namely: historical-logical method – to study the 
evolution of economic thought regarding the definition of cross-cultural factors and their types; theoretical generalization – to determine 
the functions of innovation; systematization – to streamline approaches to the concepts of open innovations and cross-cultural factors. 
General scientific methods of systematization and generalization, the method of comparative analysis allowed to assess the influence of 
cross-cultural factors on the development of innovations in the conditions of globalization.  Scientific novelty is to substantiate the 
necessity of expanding cross-cultural factors in assessing the innovation potential of both an individual region and Ukraine as a whole in 
the current conditions of globalization.  Conclusions.  In modern conditions, Ukraine needs to learn the experience of foreign countries, 
in particular, the United States of America.  This is the country where such innovation companies as Hewlett Packard, Dell, Microsoft, 
Oracle, Google and many others first appeared in the garage or in a student dormitory room, and then grew into global leaders.  If 
Ukraine in the future wants to be a country with the innovative economy, it should make it possible for students to create a company in 
the garage and in a few years enter into the world market.  It is necessary to educate a new generation of innovation-oriented youth, for 
whom there will be no cross-cultural restrictions and barriers.   

Keywords: culture, cross-cultural factors, innovation, open innovations, globalization. 
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Відкриті інновації: крос-культурні фактори в умовах глобалізації 
Мета статті полягає у визначені та обґрунтуванні необхідності впровадження крос-культурних факторів при розвитку 

інновацій в Україні. Методологічною основою дослідження є  використання як загальнонаукових, так і соціологічних методів. 
Теоретичним і методичним підґрунтям роботи є система загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: історико-логічний 
метод – для дослідження еволюції економічної думки щодо визначення крос-культурних факторів та їх видів; теоретичного 
узагальнення – для визначення функцій інновацій; систематизації – для упорядкування підходів до трактувань поняття 
відкритих інновацій та крос-культурних факторів. Загальнонаукові методи систематизації та узагальнення, метод порівняльного 
аналізу дозволили здійсни оцінку впливу крос-культуних факторів на розвиток інновацій в умовах глобалізації.  Наукова 
новизна полягає в обґрунтуванні необхідності розширення крос-культуних факторів при оцінці інноваційного потенціалу як 
окремого регіону, так й України в цілому в сучасних умовах глобалізації. Висновки. В сучасних умовах Україні потрібно вчитися 
досвіду зарубіжних країн, зокрема, США. Саме в цій країні з'явилися, спочатку в гаражі або кімнаті студентського гуртожитку, а 
потім і виросли в глобальних лідерів інноваційні компанії Hewlett Packard, Dell, Microsoft, Oracle, Google і багато інших. Якщо 
Україна в перспективі хоче бути країною з інноваційною економікою, в країні має стати можливим створення компанії 
студентами в гаражі і вихід її на світовий ринок за кілька років. Необхідно виховувати нове покоління інноваційно орієнтованої 
молоді, для якої не будуть існувати крос-культурні обмеження та бар'єри. 

Ключові слова: культура, крос-культурні фактори, інновація, відкрити інновації, глобалізація. 
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Открытые инновации: кросс-культурные факторы в условиях глобализации 
Цель статьи  заключается в определении и обосновании необходимости внедрения кросс-культурных факторов при 

развитии инноваций в Украине.Методологической основой исследования является использование как общенаучных, так и 
социологических методов. Теоретическими и методическими основами работы является система общенаучных и специальных 
методов, а именно: историко-логический метод – для исследования эволюции экономической мысли по определению кросс-
культурных факторов и их видов; теоретического обобщения – для определения функций инноваций; систематизации – для 
упорядочения подходов к трактовкам понятия открытых инноваций и кросс-культурных факторов. Общенаучные методы 
систематизации и обобщения, метод сравнительного анализа позволили выполнить оценку влияния кросс-культуних факторов 
на развитие инноваций в условиях глобализации.  Научная новизна заключается в обосновании необходимости расширения 
кросс-культуних факторов при оценке инновационного потенциала как отдельного региона, так и Украины в целом в 
современных условиях глобализации. Выводы В современных условиях Украины нужно перенимать опыт зарубежных стран, в 
частности США. Именно в этой стране появились сначала в гараже или комнате студенческого общежития, а затем выросли в 
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глобальных лидеров такие инновационные компании, как Hewlett Packard, Dell, Microsoft, Oracle, Google и многие другие. Если 
Украина в перспективе хочет быть страной с инновационной экономикой, в стране должно стать возможным создание компании 
студентами в гараже и выход ее на мировой рынок через несколько лет. Необходимо воспитывать новое поколение 
инновационно ориентированной молодежи, для которой не будут существовать кросс-культурные ограничения и барьеры. 

Ключевые слова: культура, кросс-культурные факторы, инновация, открыть инновации, глобализация 

 
Formulation of the problem. Innovative economic development is considered today by many countries as 

one of the main ways of economic growth and competitiveness. The most attention in the issues of innovation is 
devoted to issues of innovation institutes; finances; state regulation of innovations, personnel, innovative 
technologies, intellectual property rights, while the culture of innovation often remains beyond discussion. 
Significant, but much less obvious (in comparison with technological) factor – national and business culture as a 
context of innovation – is almost not considered in modern literature. In our opinion, culture is the most important 
system-creating factor of the environment of innovation activity. Cross-cultural factors of innovation are becoming 
more significant in the context of the globalization of markets, industries and innovation processes. 

In Ukraine by innovation traditionally they understood technical innovation. However, technical innovations 
are only part of the overall innovation process, and, as Ukrainian practice shows, it can not be successful outside 
the innovations of economic, cultural and political ones. It is no accident that Ukraine occupies only 42th place 
from 200 countries according to the Bloomberg Innovation Index 2017 [17].  

The index is based on the overall indicator of the country's innovation (overall score) and contains an 
assessment of incoming, resource factors (innovation inputs) and the resulting (innovation performance) 
indicators of innovation. The challenges of technical innovation today go beyond the actual process of developing 
a new product, expanding the focus on issues such as business model, enterprise structure, value chain, 
patenting processes, channels, services, brand, customer experience [18].  Innovation, in the center of which 
there is a new product, today is impossible without marketing, informational, technological, organizational, socio-
cultural and financial innovations. The objective process of opening innovations in a globalized business 
environment implies the need for a wider approach to the consideration of innovations than is traditionally 
accepted in the Ukrainian scientific environment [4, 6].  

Analysis of recent researches and publications. The theoretical analysis of the problem shows a wide range of 
scientific developments, the results of which serve as the basis for further research. The conceptual foundations of 
innovative processes are considered in the socio-philosophical context of civilizational changes, the rationale for a 
new paradigm of social development, the search for ways to overcome the crisis state (J. Allak, I. V. Bestuzhev-
Lada, A. A. Gerasimchuk, S. Hessen, F. Coombs, V. I. Zagvyazinsky, V. M. Rozin, M. I. Romanenko, B. Simon, 
P. Yu. Saukh, et al.).  Historical and comparative analysis of the genesis of the theory and practice of innovative 
processes is presented in the works of O. Adamenko, I.P. Anosov, V.F. Zemlyanska, O.A. Maruschenko, 
A.V. Popova, N.V. Safonova and others.  The justification of regularities, structure, content, models and conditions 
for the functioning and development of innovation processes is carried out from the standpoint of practical 
implementation of innovations, its effectiveness and viability (J. Basset, P. Drucker, O.V. Lorensov, I.P. Pidlasiy, 
O.M. Saranov, O.G. Khomeriki, A.V. Khutorsky, N.R. Yusufbekova, et al.).  Domestic and foreign researchers of 
socio-cultural and socio-psychological aspects of innovations emphasize the analysis of personal characteristics of 
innovation activity subjects, peculiarities of perception and dissemination of innovations, formation of innovative style 
of thinking (V.L. Anoshkina, G.I. Gerasimov, V.P. Delia, L.V. Ilyukhin, S. Miller, S.V. Rezavanov, E. Rogers, 
P.A. Chebig, S.R. Yangolovsky, and others). 

At the same time, the systematic, scientifically grounded technology of innovation implementation, which 
takes into account cross-cultural factors in both domestic and foreign literature is almost not represented. Practically 
no effective methods of expertise, selection and monitoring of innovations are applied. The issues of development of 
innovative potential remain insufficiently highlighted.  The further development of mechanisms for the formation of 
innovative missions, strategies, environment for enterprises, which take into account cultural factors and peculiarities 
of the cross-cultural environment will require further development.  

Purpose of the article is to identify and justify the need to implement cross-cultural factors in the development 
of innovations in Ukraine. 

A presentation of the main research material. Integrated, multidisciplinary and interdisciplinary approach 
allows us to answer many questions of innovative perspective.  Innovation is a new thing that has been made useful 
[12], with novelty and utility defined by the user, that is from the user's point of view.  McKeown considers in general 
the process of innovation consisting of the following stages:   

1. Idea -> 2. Collective idea = insight -> 3. Insight application to practice = invention -> 4. The use of the invention 
= innovation. 

In the innovation process emit usually two types of innovation - open and closed.  In the process of closed 
innovation there is one participant. In the process of open innovation, there are several participants, for example A, 
B, C, D (see Figure 1), each of which is a person or group (organization), possibly from different countries.   
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Fig. 1. Scheme of processes for closed and open innovation 

 
Participants Closed 

Innovation  
 Open  

Innovation  
Stages А  А B C D 
Idea X  X    
Collective idea = insight X   X   
Insight applica-tion to 
practice = invention 

X    X  

The use of the invention = 
innovation 

X     X 

 
The concept of open innovation relies on external participants as sources of ideas and means of 

commercialization of ideas [12]. 
Open innovation can be seen as a phenomenon that exists in a highly developed civilized market relations.  

The open innovation processes involve the free and voluntary interest of the interaction of many independent 
participants (both individuals and organizations) in a highly competitive and dynamically developing market 
environment.  Open (in comparison with closed) innovations and processes are more demanding to the quality of 
economic, scientific, political, legal institutes, forming the environment of generation, management and use of 
innovations.  In the context of global markets and industries (electronics, pharmaceuticals, telecommunications, 
automotive and aircraft engineering, food industry, software and others), open innovation cross borders between 
countries and regions. It is clear that the gap between innovative environment of Ukraine and the countries - 
innovative leaders prevents the formation of transnational innovation chains, pushing our country to the periphery of 
a highly competitive innovation field. 

The open type of innovation has developed in parallel with the globalization of economic processes and 
markets, the development of outsourcing in the research area, the more active inclusion of consumers in the 
innovation process and the further commercialization of technologies outside the companies, where innovation was 
carried out or applied for the first time.  The use of open innovation methods depends on the effectiveness of the so-
called intermediary markets for ideas and technologies.  The company becomes a system integrator of internal and 
external technologies, for example, Apple integrates the software of external developers for the iPhone smartphone 
[3, p. 73].  The discovery of a product for external innovators (in particular Intel's Intel Inside strategy) transforms it 
into a platform, on which other market players build their decisions.   

The opening of business models of innovation is due to such objective factors as globalization of markets and 
global competition, shortening the product life cycle and rising cost of time, increasing the complexity of new 
technologies (and therefore costs and risks), the development of markets for technological, personnel and financial 
decisions.  Open innovation means openness of companies to collaborate around the world, as shown, in particular, 
by Procter & Gamble, Hewlett Packard, LG.  Globalization of markets, information environment and business 
processes creates the preconditions for the growth of the involvement of Ukrainian participants in transnational 
innovation processes and global networks for the creation of new goods and services [5]. 

The development, creation and distribution, and the use of many goods in the markets today is an 
international process.  Finished goods cross the border and come to foreign markets, almost without changing their 
physical form.  However, products containing implicit components, including services, are more sensitive to cross-
cultural barriers due to the persistence of cultural differences between countries and regions of the world.  Cultural 
component of business and markets (ethics, emotions, motivation, cultural values) refers to "soft" factors, in contrast 
to "hard" factors – equipment, materials, components.  "Soft" factors are difficult to measure, assess because of their 
implicit nature, they are difficult to manage, but they are becoming increasingly important for the functioning of a 
modern economy and for its development and innovation. 

Managing innovations, and open innovations even more, is largely information process.  It is a process of 
finding, collecting, processing and disseminating information in a global, the worldwide environment.  Crossing the 
innovation chains of the country's borders involves overcoming cross-cultural barriers at least in the field of business 
communications, that is, the exchange of business information, as well as in the field of marketing communications.  
Business communications affect such essential components of open innovation as negotiations (formal and 
informal), correspondence, exhibitions and forums, conferences, agreements, current working interaction of 
participants, public relations and advertising, publications in mass media and specialized publications, sales 
promotion and more. 

What prevents Ukraine from taking leadership positions in the innovation sector?  A number of researchers 
talk about the role of cultural barriers for the innovation of nations.  An American researcher, L. Harrison, who worked 
with the US AID mission in Central America and the Caribbean in 1962-1982, revealed in his daily work that poverty 
and injustice are rooted in the cultural values of the region [8, 9].  He wrote that "some religions and cultures are 
better than others, promote personal responsibility, education, entrepreneurship and trust – all the values that shape 
political and economic development" [15, 16].  When it comes to democracy, prosperity and the law, Protestant 
communities – above all, the northern countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden – usually 
outnumber Catholic nations, especially Latin America.  Confucian societies such as Japan, Singapore, South Korea, 
Taiwan, and today China, transform economic growth on a global scale.  Islamic countries, even those with oil, are 
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not developing sufficiently [8].  These ideas are partially supported by ratings, in particular by the global innovation 
index [2, p.25], where in the first twenty innovation countries there is no country from the Muslim world. 

The results of Harrison's five-year research, - An educated policy can, over time (throughout the life of a 
generation), produce cultural change - which in turn will lead to political pluralism and economic development.  The 
most important change tools are mentioned following:  

1. Education, instilling democratic and entrepreneurial values. 
2. Improving the upbringing of children. 
3. Religious reform. 
4. Development assistance aimed at cultural change. 
Among the cultural factors of technological progress, British researcher G. Gelade calls such as open 

intellectual environment, intellectual autonomy and social equality [7]. An American researcher, S. Shane, noted that 
the adoption of uncertainty (both readiness for risk and change), individualism (as autonomy, independence and 
freedom), as well as the absence of a power distance (as the antipode of hierarchy and authoritarianism), were 
associated with the high level of nation's innovation in the period 1980s years.  According to American researcher T. 
Friedman, the country's development is associated with such factors of culture as openness to foreign ideas, 
solidarity of the nation, readiness to cooperate with others, as well as the degree, at which the elite feels concern 
about the state of the masses [6]. Significant value of American society is such as the right to individuality, the right 
not to be like everyone and the right to be different.  In this right, as well as in the recognition of the right of 
environmental reality to diversity – in looks, tastes, worldview, clothing and lifestyle there is the key to change, 
innovation and progress.  Because the innovator is a person (or group), who does not that and not like everyone, he 
plays not by rules and often contrary to them.  And in open innovation, the situation is even more serious – there are 
several such "others".  According to the American scientist  L. Harrison, a specialist in the field of culture as a factor 
of progress, the parameters of the comparison of crops can be divided by four groups: 

1. A look at the world. 
2. Values and virtues. 
3. Economic behavior. 
4. Social behavior. 
The innovative environment in the age of globalization and open innovation goes beyond research and 

production centers, it permeates all the institutes of modern society and it is market-based in essence.  Since open 
innovation, marketing and consumers today are closely related concepts, attention should be paid to interpreting 
culture from the point of view of marketing and consumer control problems.  Culture is a complex that includes 
knowledge, faith, art, law, morals, customs, and any other abilities and skills that a person acquires as a member of 
society.  Culture is a set of values, ideas, subjects of human labor and other meaningful symbols that help people, as 
members of society, communicate, interpret, and evaluate [1, p. 76].  Culture includes both abstract and material 
(substantiated) elements.  Abstract elements are values, relationships, ideas.  Material components are tools, books, 
computers, buildings and facilities, as well as specific products such as car or airliner of a particular brand and model 
or software systems.  All components of culture are interconnected.  

The relationship of culture, the level of well-being of society and the quality of social institutions is also noted 
by one of the most prominent American researchers in the field of marketing and consumer behavior, J. Mowen [13, 
p. 702]. Mowen includes in the concept of a society's culture three sets of factors, the measurement of which forms a 
model of culture - a three-dimensional matrix: 

1. A set of cultural values (for the USA - individualism, achievement, informality, equality, progress, 
materialism). 

2. Material environment (economic development, geographic characteristics, natural resources, technical / 
scientific level). 

3. Institutional / social environment (legal, political, business, religious, subcultures). 
Cross-cultural aspects of business communications, public relations, partners, consumers in global markets 

for open innovation cover a variety of issues, from philosophical to everyday reality - space, time, etiquette, gestures, 
symbols, friendship, honor, justice, law, harmony.  Cultural barriers – if viewed outside the purely humanitarian 
sphere – significantly affect the spread of innovation, Ukraine's integration into global innovation processes. 

In countries – innovative leaders – cultural factors of business and management are the focus of attention of 
schools, universities, campaigns and government structures.  At American universities there are courses in cross-
cultural management and business ethics (focusing on the global business space).  Employees of global companies 
are trained in cross-cultural competency programs.  Business-oriented communications aimed at international 
audiences are tested in terms of cross-cultural adequacy based on the criteria of target audiences, goals, sources, 
channels, coding systems, interference and feedback [10, 11]. 

To enhance the wide participation of Ukrainian business in open innovation, in terms of overcoming the 
nation's cross-cultural barrier, it seems advisable: 

1. Growth of the creative component in Ukrainian education (the choice of a large proportion of courses and 
subjects for students) to strengthen the humanitarian component of education.  Humanization of education, 
increasing attention to humanitarian technologies – the development of society and social processes. The success 
of many corporations is bound not so much by people with a quantitative type of intelligence, but by the interaction of 
leadership teams of people in the technical and humanitarian mindset, as shown by the example of Apple, Procter & 
Gamble, Hewlett Packard and other successful global companies [14, p. 80].  In Ukraine, for many decades 
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education has been focused on people with technical mindset that weakens the creative environment and part of the 
innovation process and its effectiveness as a whole.  To capture the cultural barrier of innovation in the global 
environment, modern humanitarian training should be based not so much on the traditions of the past, but on the 
modern world experience of the leaders of innovative development. 

2. Intensification of scientific research in the field of cross-cultural factors of economic growth and 
development of innovative economy. 

3. Internationalization of education and the scientific sphere (business is internationalized by the problems of 
survival). This requires the study of a foreign language (and, accordingly, the culture of developed countries – 
innovative leaders) starting from primary school.  There is a need for increased openness for external interactions 
between education and science systems. An open type innovator who capable working in global innovation 
networks must be formed, accordingly, by a more global-oriented, world-class education and science system for the 
outside world. 

4. Promotion of innovations and innovative values in the mass-media. While the image of a successful 
innovator is not the dream of millions Ukrainian students and their parents, the innovative rise of the country's 
economy is less likely and more complicated. 

CONCLUSIONS. In modern conditions, Ukraine needs to learn the experience of foreign countries, in 
particular, the United States. This is the country where such innovation companies as Hewlett Packard, Dell, 
Microsoft, Oracle, Google and many others first appeared in the garage or in a student dormitory room, and then 
grew into global leaders.  If Ukraine in the future wants to be a country with the innovative economy, it should make it 
possible for students to create a company in the garage and in a few years enter into the world market.  It is 
necessary to educate a new generation of innovation-oriented youth, for whom there will be no cross-cultural 
restrictions and barriers.   
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GLOBAL CYBERSECURITY CULTURE IN THE INTERNATIONAL DISCOURSE:  
VALUES AND PRINCIPLES 

 
The purpose of the article is to analyse the development trends of the global culture of cybersecurity in contemporary 

international discourse devoted to outlining and framing the institutional and legal modalities for responsible behaviour of states and 
other actors in cyberspace. Methodology. The research methodology integrates dialectic, analytical and comparative methods. The 
scientific novelty lies in the revealing of the differences in political priorities, despite the formal consistency of the values, at the current 
stage of international discourse around the rules of responsible behaviour of a State in cyberspace emerged from the analysis of the 
results of the discussions of the First Committee of the UN General Assembly at its 73rd session (October 2018) entitled ‘Developments 
in the field of information and telecommunications in the context of international security’. Conclusions. The international discourse 
around the values and principles of the global cybersecurity culture is at an early stage and is essential for the formation of a 
coordinated position of international political actors regarding norms of responsible behaviour in cyberspace. In such way, by identifying 
the influencing factors and the ruling forces on behalf of the political actors, it is possible to understand the trends and predict its 
perspectives both from the point of view of institutionalization in the contemporary international order and legal framework that embody 
and protect human values as a core component of global culture in cyberspace.  

Keywords: cybersecurity; cybersecurity culture; values and principles, responsible behaviour in cyberspace; human rights; 
international law and order.  

 
Пазюк Андрій Валерійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Мицик Всеволод Всеволодович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Глобальна культура кібербезпеки в міжнародному дискурсі: цінності та принципи 
Мета статті полягає в аналізі тенденцій розвитку концепції глобальної культури кібербезпеки в сучасному міжнародному 

дискурсі, що проявляється у пошуку організаційно-правових моделей для розробки і прийняття правил відповідальної поведінки 
держав та інших акторів в кібер-просторі. Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексного підходу з 
використанням діалектичного, аналітичного і порівняльного методів. Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
виявленні розбіжностей у політичних пріоритетах попри формальну узгодженість щодо ціннісних чинників на сучасному етапі 
міжнародного дискурсу навколо правил поведінки в кіберпросторі, що випливає з аналізу результатів роботи Першого Комітету 
Генеральної Асамблеї ООН на 73-й сесії (жовтень 2018 р.) щодо розгляду питання про досягнення в сфері інформаційно-
комунікаційних технологій в контексті міжнародної безпеки.  Висновки. Міжнародний дискурс навколо цінностей і принципів 
розбудови глобальної культури кібербезпеки знаходиться на початковій стадії і є важливим для формування узгодженої позиції 
міжнародних політичних акторів щодо норм відповідальної поведінки в кібер-просторі. Виявлення чинників впливу і рушіїв 
розвитку цього напрямку в міжнародному співробітництві дозволяє усвідомити тенденції і спрогнозувати подальші його 
перспективи як з точки зору інституціоналізації в сучасній системі міжнародного правопорядку, так і наповнення нормативними 
приписами, що втілюють і захищають загальнолюдські цінності як складову глобальної культури в кіберпросторі. Створення 
глобальної культури кібербезпеки є можливим за умови досягнення консенсусу щодо основоположних цінностей і пріоритетів, а 
також їх ствердження шляхом закріплення в універсальному міжнародно-правовому договорі.   

Ключові слова: кібербезпека; культура кібербезпеки; цінності і принципи; відповідальна поведінка в кіберпросторі; 
права людини; міжнародний правопорядок.  
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международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Мицик Всеволод 
Всеволодович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права Института 
международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

Глобальная культура кибербезопасности в международном дискурсе: ценности и принципы 
Цель статьи заключается в анализе тенденций развития концепции глобальной культуры кибербезопасности в 

современном международном дискурсе, что проявляется в поиске организационно-правовых моделей для разработки и 
принятия правил ответственного поведения государств и других актеров в киберпространстве. Методология исследования 
заключается в применении комплексного подхода с использованием диалектического, аналитического и сравнительного 
методов. Научная новизна полученных результатов заключается в выявлении расхождений в политических приоритетах 
несмотря на формальную согласованность в отношении ценностных факторов на современном этапе международного 
дискурса вокруг правил поведения в киберпространстве, что следует из анализа результатов работы Первого комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН на 73-й сессии (октябрь 2018 г.) по рассмотрению вопроса о достижениях в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в контексте международной безопасности. Выводы. Международный дискурс 
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вокруг ценностей и принципов развития глобальной культуры кибербезопасности находится на начальной стадии и является 
важным для формирования согласованной позиции международных политических актеров относительно норм ответственного 
поведения в киберпространстве. Выявление факторов влияния и двигателей развития этого направления в международном 
сотрудничестве позволяет осознать тенденции и спрогнозировать дальнейшие его перспективы как с точки зрения 
институционализации в современной системе международного правопорядка, так и наполнения нормативными предписаниями, 
воплощающими и защищающими общечеловеческие ценности как составляющую глобальной культуры в киберпространстве. 
Создание глобальной культуры кибербезопасности возможно при условии достижения консенсуса в отношении основополагающий 
ценностей и приоритетов, а также их утверждения путем закрепления в универсальном международно-правовом договоре. 

Ключевые слова: кибербезопасность; культура кибербезопасности; ценности и принципы, ответственное поведение в 
киберпространстве; права человека; международный правопорядок. 

 
Research rationale. In 2003, the United Nations General Assembly adopted the Resolution «Creation of a 

global culture of cybersecurity». It invited states to develop throughout their societies a culture of cybersecurity in 
the application and use of information technologies by all «participants», such as «Governments, businesses, 
other organizations and individual users who develop, own, provide, manage, service and use information 
systems and networks» [16]. The word «global» regarding the culture of cybersecurity reflects the universality of 
the approach and broad coverage of the organisational, local and international cybersecurity levels.   

In the later documents, endorsed at international fora, the «cybersecurity culture» concept covers the range 
of the topics as a feature of individual users’ security, as an element of corporate culture and security 
management or as the ethical concerns with regard intrusive methods of information security audit. The audience 
of such discussions includes IT-companies’ managers, technical and engineering personnel, and cybersecurity 
experts [2]. 

However, cybersecurity culture at international level, in the relationships between states and 
intergovernmental organisations is ambiguous, geopolitically vulnerable and extremely important for maintaining 
international security. It is well illustrated by the work of the First Committee of the General Assembly of the United 
Nations at the 73rd session, when two drafts of resolution on the same item initiated by two geopolitical opponents 
- the United States and the Russian Federation. Both resolutions define the need to develop standards of 
responsible behaviour of states in cyberspace, but with different goals and mechanisms of implementation. 

There is a need to research the reasons behind such tendencies in international politics and to predict 
scenarios of international discourse concerning the global culture of cybersecurity, which also determines the 
relevance of this article. The practical outcomes of this research can be found in the improved understanding of 
the problem, which will allow formulating scientifically grounded position of the foreign policy of state, the business 
community and civil society as «participants» of the global culture of cybersecurity. 

The analysis of existing researches and publications on the subject indicates that, for the most part, the 
culture of cybersecurity is considered as an attribute of corporate culture [2; 3, 14-18; 11], or the philosophical 
category of ethics adapted to the concept of cybersecurity, including the right to privacy and surveillance, 
intellectual property and piracy, codes of conduct, and so on. 

Among the research works that in some way relate to the global (intergovernmental) culture of 
cybersecurity there are those that are devoted to geopolitics and law [6, 35-54], cyber-norms, both existing and 
emerging in various spheres of international co-operation [4, 425-479; 10; 13]. At the same time, priorities and 
value orientations for defining the normative content of the rights and responsibilities of key political actors in 
cyberspace and the formation of a global culture of cybersecurity remain inadequately explored. 

The purpose of the study is to analyse the trends in contemporary international discourse around the global 
culture of cybersecurity, foundation of intergovernmental framework for the development and endorsement of the 
rules of responsible behaviour of states and other actors in cyberspace. The interstate and multistakeholder, 
involving business and civil society, initiatives on defining the normative content of the rights and responsibilities of 
major political actors in the international arena seem to have a non-systematic and controversial nature that has 
so far prevented consensus and universal acceptance at the universal international level. The authors aimed to 
identify the central contradictions in the correlation of political priorities and value orientations. It predetermines 
such trends and predicts the most probable scenarios for the regulation of cybersecurity issues at the global level. 
It also influences foreign policy of a state, the support by business community and civil society as participants of 
international discourse. 

The presenting of the primary material. There is annexe to the UN General Assembly Resolution 57/239 
«The creation of a global culture of cybersecurity» with nine «Elements for creating a global culture of 
cybersecurity» that can be considered as a basis for developing relevant principles, in particular: awareness, 
responsibility, response, ethics, democracy, risk assessment, security design and implementation, security 
management, and reassessment. Some of them are repeated at international initiatives aiming to develop 
normative framework for meaningful content of the cyber-security culture concept. At the main cybersecurity 
session of the Internet Governance Forum in 2015, the speaker started with such words: «As the cyberspace 
expands itself, adding more and more networks, we also have an increase in risks inherent to the use of this 
space. Consequently, an increase in the improvement of Cybersecurity is required in order to protect the space 
and contribute to its use with freedom and ethics. At the same time, Cybersecurity shows very clearly that the 
success of this process essentially depends on intense collaborative action. It requires building and maintaining 
trust relationships among all involved parties. And like in any other trust relationships, we need initiatives to bring 
people closer, mutual knowledge and convincing demonstrations of respect for people's values and rights»[7]. 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 105 

French President E. Macron announced Paris Call «For Trust and Security in the Cyberspace» in 
November 2018, joined by sixty states and several hundred companies and civil society organisations. The 
document indicates the aspirations of the participants «to assist one another and implement cooperative 
measures, notably in order to:  

prevent and recover from malicious cyber activities that threaten or cause significant, indiscriminate or 
systemic harm to individuals and critical infrastructure; 

prevent activity that intentionally and substantially damages the general availability or integrity of the public 
core of the Internet;  

strengthen our capacity to prevent malign interference by foreign actors aimed at undermining electoral 
processes through malicious cyber activities;  

prevent ICT-enabled theft of intellectual property, including trade secrets or other confidential business 
information, with the intent of providing competitive advantages to companies or commercial sector;  

develop ways to prevent the proliferation of malicious ICT tools and practices intended to cause harm;  
strengthen the security of digital processes, products and services, throughout their lifecycle and supply 

chain;  
support efforts to strengthen advanced cyber hygiene for all actors; 
take steps to prevent non-State actors, including the private sector, from hacking-back, for their purposes 

or those of other non-state actors;  
promote the widespread acceptance and implementation of international norms of responsible behaviour 

as well as confidence-building measures in cyberspace» [8].  
As we can see from this and other mentioned documents, the concept of a cybersecurity culture can cover 

different elements and addresses in different contexts, topics including national security, information and critical 
infrastructure protection, the safe use of information and communication technologies. The priorities determining 
the importance of this or that component of cybersecurity culture are established and maintained by international 
actors that offer or support one or another initiative in the international discourse. Therefore, meaningful 
(contextual) analysis of documents on keywords that embodies social values will reveal the priority of values for 
the relevant actors. 

The link between values and political priorities for the formation of the concept of a cyber-security culture 
can also address the development of draft documents in the framework of multilateral processes involving the 
representatives of states, business and civil society actors. That can be illustrated by the research paper 
presented by «An Internet Free and Secure» working group, which was established via multistakeholder 
framework of the Freedom Online Coalition. The working group has set itself the goal of developing its definition 
for the concept of cybersecurity, which would be consistent with such values as individual freedom and security. 
As the participants note, «working group believes very strongly that individual security is a core purpose of 
cybersecurity and a secure Internet is central to human rights protection in the digital context… Cybersecurity and 
human rights are complementary, mutually reinforcing and interdependent. Both need to be pursued together to 
promote freedom and security effectively. Recognising that individual security is at the core of cybersecurity 
means that protection for human rights should be at the centre of cybersecurity policy development» [1]. The 
elaborated definition is universal: «Cybersecurity is the preservation – through policy, technology, and education – 
of the availability, confidentiality and integrity of information and its underlying infrastructure to enhance the 
security of persons both online and offline» [1].   

This definition reaffirms that security and freedom (as well as cybersecurity and human rights) are deeply 
interconnected and synergistic, mutually reinforcing each other. The proposed understanding of the culture of 
cybersecurity is worthy of universal recognition, it explores the categories of «security» and «freedom» as 
interdependent. Therefore, the use of the keywords «human rights» for the contextual search in the documents of 
international discourse around the creation of a global culture of cybersecurity will make it possible to prioritise 
human rights among other values for process participants. 

One of the processes analysed in this study is the «global consultation» of the High-Level Group of the 
United Nations Secretary-General for Digital Co-operation, which took place from October 8, 2018, to January 31, 
2019. Among the issues, that the participants had to answer there was: «What values and principles should 
underpin cooperation in the digital realm» [14].   

Based on the contextual analysis of 97 (ninety seven) posts, we found that human rights have received 
high (above 50%) the level of priority among the values for the participants of the consultations: for 
representatives of the media industry - 50%; Academic community - 55%; IT business - 56%; civil society and 
intergovernmental organizations - by 67%; for governments - 75% [15]. These data indicate the different level of 
priority of such a value as human rights in the international discourse for various political stakeholders - 
participants in multilateral negotiation processes around the digital agenda for the development of humankind. 

However, the differences in the values and principles that should be the basis of the global culture of 
cybersecurity are not the only one ground for the existent debate.  Due to differences in approaches and the 
inability to reach a compromise, the work of the UN Group of Governmental Experts (GGE) on the developments 
in the field of information and technologies in the context of international security (2016-2017) was unsuccessful. 
In addition, representatives of some states tried to question and to revise the previous achievements of the GGE, 
which were most active in 2013 and 2015 [17; 18]. Among the most significant achievements is recognition of the 
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fact that the UN Charter is applicable in the cyberspace, as well as a dozen of norms-principles that enhance 
stability and security and lay the foundations for a global culture of cybersecurity.  

In November 2018, the First Committee of the UN General Assembly discussed the agenda item titled the 
«Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security». The 
positions of the participants regarding the topic showed the existent geopolitical struggle for the influence in the 
international fora. The draft of the resolution initiated by the United States and supported by Western countries 
(Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Georgia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and United States of America) proclaims the values and commitment of democratic 
states to ensure open, interoperable, a reliable and secure information and communication technology environment 
consistent with the need to preserve the free flow of information [19]. 

Instead, a draft resolution submitted by the Russian Federation and supported by a number of other states 
(Algeria, Angola, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Burundi, Cambodia, China, Cuba, Democratic People's Republic of 
Korea, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Iran, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, 
Madagascar, Malawi, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Samoa, Sierra Leone, Suriname, Syrian Arab Republic, 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela and Zimbabwe) provides for state control over information flows: 
«Reaffirming the right and duty of States to combat, within their constitutional prerogatives, the dissemination of false 
or distorted news, which can be interpreted as interference in the internal affairs of other States or as being harmful 
to the promotion of peace, cooperation and friendly relations among States and nations, recognizing the duty of a 
State to abstain from any defamatory campaign, vilification or hostile propaganda for the purpose of intervening or 
interfering in the internal affairs of other States» [20]. Such wordings prioritise censorship and restrictions of 
information flow as a state function. It makes impossible to reach consensus with the countries, where pluralism of 
opinions is the fundamental principle of the organisation of state power.  

In addition to that, the document includes thirteen subparagraphs, some of them are rewriting the 
provisions of the GGE reports of 2013 and 2015 [17; 18]. In the same time, it is politically incorrect, despite the 
lack of recognition by the rest of the states, to declare it as «set of international rules, norms and principles of 
responsible behaviour of the states» [20]. 

The simultaneous work of the two GGEs over one item unlikely will lead to the achievement of a 
compromise. The Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) was established by international 
think-tanks as an alternative platform for developing rules of responsible behaviour in cyberspace. The outcomes 
of GCSC is the «Singapore Norm Package» announced in November 2018 [5]. Despite the ambition of the 
project, the work of the Commission is not so meaningful. Most of the proposed «new norms» are derivative or 
narrowed formulas from the texts prepared by the GGE in 2013 and 2015 [17; 18].  

What format is preferable for advancing international discourse over the creation of the global culture of 
cybersecurity? How to achieve common understanding and to build confidence in cyberspace? These and other 
questions are still open for discussion. Further research of the topic and discussions are required.  

Conclusions. The international discourse around the core values and principles of developing global culture 
of cybersecurity is at an early stage and is essential for the emergence of a coherent position among international 
political actors on rules of responsible behaviour in cyberspace. By identifying the key factors of influence and the 
drivers of development, we can better understand the trends, both from the institutionalisation perspectives and 
composition of the principles that embody and protect universal values as a component of the global culture in 
cyberspace. It is premature to argue that there is significant progress in the regulation of the behaviour of states in 
cyberspace because, in order to achieve this, it is necessary to lay the international legal foundation, on which it is 
possible to create a global culture of cybersecurity. The lack of harmonisation of the positions (political will) of the 
states for the values fundamental to the development of the cybersecurity culture is a crucial problem in inhibiting 
the development of international legal cooperation in this area.  
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THEORETICAL REFLECTIONS OF THE LEISURE ACTIVITIES  IN THE CULTURE  
OF THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT 

 
The purpose of the research is to identify the suppositions and factors that form the base of the enlightenment model of the 

leisure activities. Methodology of the research lies in the usage of a set of systemic, historical and chronological and hermeneutical 
methods. Scientific novelty of the research is grounded with the origin of the pragmatic approach to the assessment of the leisure 
activities and leisure practices in the period of Enlightenment. Conclusions. It is proved that the formation of the Enlightenment model of 
the leisure activities was influenced by such tendencies as the acknowledgement of the leading role of science among other kinds of 
cognitive activity and the cult of Mind, absolutization of education that formed the belief in the possibility of solving social problems, 
provided the appropriate conditions for this; deism and secularization of worldview, which led to the denial of religious fanaticism and blind 
faith in to Church dogmas; social stratification of society. That’s why there were dominated such leisure practices that were aimed at the 
objective cognition of the reality and were based onto the pragmatic ideas. 

Keywords: leisure activities, the Enlightenment, absolutization of education, secularization of worldview, deism, secular culture, 
the European Enlightenment. 

 
Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, професор кафедри івент-менеджменту та 

індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв 
Теоретичні рефлексії дозвілля в культурі європейського Просвітництва 
Метою дослідження є виявлення передумов та чинників, що становлять підґрунтя просвітницької моделі дозвілля. 

Методологія дослідження полягає у використанні сукупності системного, історико-хронологічного та герменевтичного методів. 
Наукова новизна здійсненого дослідження зводиться до обґрунтування передумов, що зумовили зародження прагматичного 
підходу до оцінки дозвілля та дозвіллєвих практик в епоху Просвітництва. Висновки. Доведено, що на формування 
просвітницької моделі дозвілля вплинули такі тенденції як визнання провідної ролі науки серед інших видів пізнавальної 
діяльності та культ Розуму; абсолютизація виховання, що формувала віру у можливість вирішення соціальних проблем за 
умови створення для цього відповідних умов; деїзм та секуляризація світогляду, що спонукали до заперечення релігійного 
фанатизму й сліпої віри у церковні догмати; соціальна стратифікація суспільства. Тому серед дозвіллєвих практик переважали 
ті, що були спрямовані на об’єктивне пізнання реальності й мали за основу прагматичні ідеї. 

Ключові слова: дозвілля, Просвітництво, абсолютизація виховання, секуляризація світогляду, деїзм, світська культура, 
європейські просвітителі. 

 
Петрова Ирина Владиславовна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры ивент-менеджмента и 

индустрии досуга Киевского национального университета культуры и искусств 
Теоретические рефлексии досуга в культуре европейского Просвещения 
Целью исследования является выявление предпосылок и факторов, составляющих основу просветительской модели 

досуга. Методология исследования заключается в использовании совокупности системного, историко-хронологического и 
герменевтического методов. Научная новизна состоит в обосновании предпосылок, обусловивших зарождение 
прагматического подхода к оценке досуга и досуговых практик в эпоху Просвещения. Выводы. Доказано, что на формирование 
просветительской модели досуга повлияли такие тенденции как признание ведущей роли науки среди других видов 
познавательной деятельности и культ Разума; абсолютизация воспитания, которая сформировала веру в возможность 
решения социальных проблем при условии создания для этого соответствующих условий; деизм и секуляризация 
мировоззрения, побудившие отрицание религиозного фанатизма и слепой веры в церковные догматы; социальная 
стратификация общества. Поэтому среди досуговых практик преобладали те, которые были направлены на объективное 
познание действительности и имели в своей основе прагматичные идеи. 

Ключевые слова: досуг, Просвещение, абсолютизация воспитания, секуляризация мировоззрения, деизм, светская 
культура, европейские просветители. 
 

The topicality of the research. There happened radical changes in the «world picture» in the XVII century, 
which were predetermined by social and historical processes. The social consciousness was influenced by the 
processes of secularization, continuous political, military, religious conflicts, with unpredictable consequences at 
this time, from one point of view and passion for intellectual types of knowledge, perception of human activity as 
the most important value from the other point of view (F. Bacon, R. Descartes, B. Pascal). The appreciation of the 
leading role of science among other types of cognitive activities predetermined the attitude to nature as an 
inexhaustible source of resources to meet the growing human needs. Mind was considered the main source of 
knowledge basing onto «the introduction of improved application of the mind» (F. Bacon), but not God. The cult of 
Mind provided for the protection of scientific and technological progress as a means of transforming the world, 
religious and ethical tolerance, human rights as a citizen, the struggle against class privileges and inhumane 
relations between people, liberation from religious and moral prejudices. F. Bacon, R. Descartes, J. Locke 
convinced in their works that it is possible to know the nature and destiny of a man, everything cognate to it 
(ethics, political institutions, philosophical concepts, religious beliefs) only through the mind and science, 
regardless of the truths of divine revelation or innate talents. 

The analysis of the latest researches and publications. The Epoch of Enlightenment is paid close attention 
to by the scientists in various scientific spheres: historians, philosophers, cultural scientists, historians in art, 
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teachers. They consider the questions of social, political and pedagogical thoughts (Labutina T. and Il’in D.); 
peculiarities of the development of the culture (Udkin-Ripun I.), philosophy (Ushkalov L.) and art (Peshikova L.) of 
this period; the works by outstanding educators (Hlodovskiy R.) etc. 

However, there are no answers to the question in the works of domestic scientists «what kind of leisure 
activities did society have at the period, when the society having got rid of religious traditionalism, formed a new 
system of values with a predominance of rationalist worldview and freedom of thought in it? » 
We assume that the aim and ideals of the Enlightenment, namely, human freedom and happiness, peace and 
tolerance, free-thinking and rejection of religious dogmas, have significantly influenced the understanding of 
leisure activities, which has been discussed not only in aristocratic salons, but also in pamphlets, plays, intellectual 
games. Therefore, the aim of our research is to identify the prerequisites and factors that formed the basis of the 
educational model of leisure activities. 

Presentation of the basic material. The absolutization of education, which gave rise to the belief into the 
possibility of solving social problems, provided that the appropriate conditions for this formed the ethical basis of 
the philosophy of the XVII century. This was the point of view of the English philosopher J. Locke, and his concept 
of upbringing of the human person and the role of the social environment in it, including leisure activities as its 
component, will form the basis of many philosophical, sociological, ideological teachings of European educators. 
The philosopher considered the state as a product of mutual agreement of people, whose interpersonal behavior 
is regulated not only by laws, but also by moral criteria and norms. 

Arguing that human knowledge is a consequence of internal sensory experience, J. Locke noted its activity 
aspect in recommendations to meaningful leisure activities: «People can’t be in complete inactivity: they have to 
do something» [4, p. 599]. Being convinced that person's readiness to perceive the world around him is based on 
the internal experience-reflection, the thinker argued that any harmful passion of a person, any inactivity can be 
corrected. After all, a person, who does not have any serious hobbies or professional activities does not require 
entertainment, which is only a means of recreation by changing occupations. And simple inactivity, laziness and 
apathy are signs of «illness» or «unhealthiness» [4, p. 601]. According to the philosopher, it is possible to achieve 
the upbringing goal on condition of appropriate organization of leisure activities, because young people can’t 
study, read and talk constantly. 

Rejecting games and entertainment that are useless to the body or soul and do not bring pleasure to the 
person after its ending, J. Locke expressed the opinion about the expediency of filling free time with craft activities, 
the usefulness of which is determined by the skills that a person acquires in the process of this activity. These 
crafts include the manufacture of perfumes, varnishing, engraving, some types of work on iron, copper, silver, 
processing of precious stones or polishing of optical glass. The main thing is that from the activities carried out in 
his spare time, people had fun. And then «cultivation of the earth, planting of trees, inoculation or other useful 
occupations can be entertainment not less, than any fashionable sport, the main thing due to which it is able to 
find pleasure in that, and the habit and knowledge of any craft allow to achieve it» [4, p. 599]. 

J. Locke persuaded that it’s falsely to identify leisure activities with inactivity, as leisure activities may be 
complicated and tire, as far as hunters’ fortune is to rise early, hard riding, and heat, cold and hunger. And, 
meanwhile, hunting was a habitual entertainment for representatives of the highest social circles. However, the 
philosopher admitted that the passion for many entertainments that are more tiring than any serious occupation, 
considered them superfluous and useless: «Only the vanity and swagger of the well-known and wealthy have 
brought into fashion the useless and dangerous ways of spending free time-pastimes, as they call it, and convince 
us that learning and doing useful things cannot be a gentleman's entertainment. This was the reason that the 
cards, dice and drunkenness have gained recognition in the world» [the same, p. 600]. J. Locke considered that 
many people spend their free time without having other classes that could fill their leisure time. 

Regarding the conditions of leisure activities, aimed at «improving your mind», the thinker is convinced that 
everyone has the ability, sufficient to direct them to the right way and seriously use them, especially in leisure 
time. No one is so preoccupied with earning a living that he does not find at least a piece of free time to improve 
his knowledge. J. Locke convinced that experience and social environment play a leading role in the educational 
process not perceiving opinions about innate abilities and ideas. 

The deism is very typical for the culture of the Enlightenment that is the doctrine of free-thinking, which 
encourages people to deny religious fanaticism, blind faith, defend the freedom of conscience and the 
emancipation of science and philosophy from the Church's guardianship (Voltaire, Rousseau). The educators 
criticized the intricate Christian theology, religious fanaticism, focusing on the issues of the afterlife and religious 
salvation without renouncing religion and faith as such. The God’s Law has presented the conception of 
inalienable rights of the person, the Supreme guarantor of which is the Creator, and their social consequence and 
manifestation is a social contract that constitutes the Union of people as equal persons. The ideological struggle 
between religious and anti-religious beliefs resulted in the separation of Church and State (for example, an 
educational project by G.A. Condorcet). 

The enlighteners are convinced that nature in general and human nature in particular, are arranged 
intelligently and can be learned in a rational way. Rationalism declared knowledge «experimental», «procedural», 
«verified». The postulation of such equality between science and nature, mind and nature, will eventually become 
a source of internal contradictions in educational ideology. M. Horkheimer and T. Adorno summarize, criticizing 
the focus of science in the Enlightenment: «The Enlightenment burned the remains of self-esteem. The 
identification of the person with the God lies in the sovereignty over existence, in his/her view of the Lord, in 
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command... Nature no longer needs to be influenced by assimilation; it needs to be subjugated by labor» [8, p. 
18-22]. Enslavement of nature internal and external is recognized as the purpose of life. 

The initiator and conductor of scientific and cultural ideas was the intelligentsia as a driving force of society 
in the Enlightenment. At the same time, success on this way was achieved thanks to another powerful social force 
that played a significant role in the history of intellectual development of Europe, it was the bourgeoisie, whose 
hedonistic and optimistic outlook combined personal and public interests, thus determining the socio-cultural 
dynamics of the era. At the same time with the «atomic» concepts of society and the affirmation of the principle of 
inalienable human rights and freedoms, it was the bourgeoisie that strengthened personal initiative, personal 
benefit, personal success and private property as signs of individualism.  

The educational idea of progress predicted the achievement of truth about man and the world on the basis 
of facts. The first systematic presentation was the work by G.A. Condorcet «A Sketch of the Historical Picture of 
the Progress of the Human Mind» (1795), which justified the prospect of infinite improvement of human nature 
through scientific knowledge, and it is impossible without leisure time. An important part of the ideology of 
progressivism is the belief in the appropriate direction of any creative action, as well as knowledge of those areas 
of life, in which progress is the essence of the reality associated with it. Therefore, the boundless belief in the 
power and capabilities of the human mind gave rise to the belief that it can help to achieve progress not only 
knowledge and technical achievements, but also moral values. It was believed that this progress is subject to the 
General laws of the development of individual abilities, because it is the result of the development of a large 
number of individuals United in society. However, the outcome depends on what has been achieved in the past 
and affects what needs to be achieved in the future. In this evolutionary process, the development of human 
abilities has no limit. The steady ascent of humanity to the heights of reason, justice, goodness and peace may 
have a different duration of waiting, but this process will never have a reverse direction. 

Progressive movement in the early stages of human development G.A. Condorcet characterizes as very 
slow, which is predefined by the lack of leisure activities, because «...the uncertainty and difficulty of the struggle 
for existence, the forced alternation of extreme fatigue and absolute rest did not allow a person to have the leisure 
activity in which, thinking that he/she could enrich his/her mind with a new combinations of ideas» [3, p. 687]. 
That’s why the industry appears only when «greater security, more secure and constant leisure activities allow a 
person the opportunity to devote himself to reflection or system monitoring in extreme cases» [the same, p. 688]. 
The presence of permanent leisure activities, which frees a person from work, generates a class of people, whose 
time is not absorbed by physical labor completely, and their desire is wider than primitive needs. It is the case 
when a person directs his/her abilities to self-improvement. That is, the progress of science, which ensured the 
progress of industry, would be impossible without leisure activities and this mutual influence has become a 
powerful force for the improvement of the mankind. 

The importance of education and the role of leisure in the educational process is mentioned in the works by 
I. Kant («About Pedagogy», 1803). A person can become a Person only in the process of education, which is a 
great mystery of the improvement of human nature. And the greatest and most difficult task of the mankind is the 
education. However, parents and officials give too little attention and this prevents the improvement of man. 
Covering the concept «education» care, discipline, training and the formation of a moral person, I. Kant noted that 
the educational goal can be achieved not by mastering special knowledge, but also by strengthening the spiritual 
forces of the pupil. Physical education of the spirit is possible with a combination of free and systematic 
approaches. «Free education is supposedly a game; systematic, on the contrary, «the real» occupation; the 
results of free education should be manifested in the child constantly and invariably, and systematic should 
provide for a certain pressure onto the pupil. Game activities, leisure activities, but employment under the 
compulsion of the necessity is the work itself. Systematic education should be a work for a child and free one is a 
game» [1, p. 431]. Therefore, school should teach the child to work, and real leisure activities can only be such 
after work. 

So, there approved to be fundamentally new views on leisure activities in the Epoch of Enlightenment, its 
impact on the creative possibilities of a man. A strong-willed person appears to be in the center of the educational 
concept of leisure activities, and is able to make his/her own decisions and «use his/her own mind» I. Kant). 
Rationalist ideology of this epoch had a very vivid educational context. The subject of spiritual production was the 
educated elite, which had to convey knowledge to the «uneducated» of superstitious and biased mass. Educators 
considered it possible to overcome ignorance and social passivity of the ordinary population by increasing its 
literacy, increasing the time for «useful» leisure activities and assimilation of cultural values. 

Analyzing this epoch, J. Real and D. Antiseri noted: «Mind is not so much mastering as conquest. It is 
neither a Treasury of the spirit nor a repository in which the truth is safely stored.., on the contrary, the mind is the 
driving force that generates spiritual wealth, leading to the revelation of truth, and it is an embryo and a necessary 
precondition for any genuine confidence» [7, p. 595]. 

However, the intellectual elite was separated from the potential consumer of its products (scientific 
discovery, knowledge, etc.) by its privileged position in society. It is not surprising that the idea of idleness and 
idleness of simple people was widespread in scientific works of XVII-XVIII centuries, who on the social position 
were considered far from educational and cultural development through material deprivations and constant 
employment in the sphere of material production. The attention of the thinkers of the Modern Epoch was attracted 
by the insurmountable border between the cultural agent and the ignorant masses. 
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Analyzing the “educational” project, M. Mamardashvili summed up: «the classical thinker experienced his 
leisure activity, his social privilege for mental work as a metaphysical privilege, as an unconditional right to think 
for all others, to be a representative in the sphere of the mind on behalf of those who are deprived of the 
opportunity to find and cultivate their minds. The exclusion from the system of material production, of anxieties 
and worries is related to the maintenance of physical existence and was understood by them as freedom from 
passions, interests, self-interest and their ill-wresting influence on the process of knowing the truth: the classical 
thinker felt excluded from the socio-forced illusion due to a special, restricted situation of different social groups. 
He considered himself an absolute observer, outside any socio-relative «counting systems», and therefore is able 
to see directly a real state of affairs» [6, p. 57]. This illusion, on the one hand, was the source of the colossal inner 
strength of classical philosophy and humanism, and on the other, the main reason for their limitations. It provided 
a powerful energy of ideological asceticism, and at the same time led to a paternalistic way of thinking, to 
insensitivity, closeness to any ignorant experience. 

Scientific novelty. Extrapolation to the sphere of leisure activities such values as diligence, prudence, 
rationality approved the emergence of a pragmatic approach to the assessment of leisure behavior by the 
ideologists of Education (D. Jefferson. G.A. Condorcet, J. Locke, J.J. Rousseau, B. Franklin). Moral and rigor 
concept of leisure activities in the philosophy of Education recognizes valuable for human life and society only 
those ideas and possibilities of objective knowledge of reality, which are obtained rationally. Therefore, among 
leisure practices dominated those that were aimed at an objective knowledge of reality and were based on 
pragmatic ideas (a vivid example is the views of American educators). 

Summary. The following trends influenced the formation of the educational model of leisure activities: the 
recognition of the leading role of science among other types of cognitive activity and the cult of Mind; the 
absolutization of education, formed a belief in the possibility of solving social problems, provided the creation of 
appropriate conditions for this; deism and secularization of the worldview, which led to the denial of religious 
fanaticism and blind faith in Church dogmas; social stratification of society. 

In particular, the ideological basis of a person's worldview of the late XVIII-XVIII century was a deistic 
perception of the world, which rejected religious scholasticism and the fanaticism of the Church, recognized the 
reason and science and the goal of human activity. Rationalism and pragmatism denied detached, 
“contemplative” knowledge, defending the human right to freedom of choice and absolutizing moral education. 
G.A. Condorcet argued that the progress of science, which ensured the progress of industry, would be impossible 
without leisure activities, and namely this interaction has become a driving force for the betterment of humanity. J. 
Locke in recommendations as far as meaningful leisure activities noted its active aspect and opportunities to apply 
the skills acquired in practical life. W. Franklin and T. Jefferson perceived leisure activities as one of the values of 
life, for which it is advisable to work all my life. 

Despite the undeveloped problems raised in the study, in future it seems appropriate to study the impact of 
educational ideas not only on the theoretical reflection of leisure activities, but also on the cultural and leisure 
practices. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДІВ:  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Мета роботи. Дослідити особливості наукового та релігійного світоглядів, сфокусувавши увагу на культурологічному 

аспекті. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-культурного, систематизаційного, культурологічного та 

теоретично узагальнюючого методів. Зазначені методи дозволяють розкрити динаміку особистісного розвитку та довести 
обумовленість змін у світогляді і духовному житті людей при домінуванні релігійного або наукового світосприйняття. Наукова 

новизна обумовлена необхідністю вироблення теорій щодо подолання кризи техногенної цивілізації. А саме напрацювання 

певних критеріїв, що дозволяють узагальнювати та впорядковувати накопичений досвід ставлення людини до природи й 

космосу, знання й віри, до своєї особистої й колективної відповідальності, використовуючи науковий та релігійний світогляди не 
як антагоністичні, а як два фундаментальні масиви культури, що доповнюють один одного. Висновки. Наукові й релігійні 

джерела – органічні складові частини загальнолюдської культурної цілісності, і людство сьогодні має шукати ознаки єдності 

філософії, моралі, духовності й мистецтва, а марновірство, невігластво й неуцтво повинні бути об'єктами конструктивної 

критики і з боку релігії і на науковому рівні. Світське й релігійне в культурі покликане об'єднати служіння ідеалам гуманності, 

милосердя, ненасильства. Осмислення трагічних сторінок історії, прагнення кращої національної долі, пошуки виходу з кризових 

економічних, політичних, ідеологічних ситуацій, вирішення екологічних проблем – ось пріоритети найбільш важливі в усі часи і 

для всіх людей, незалежно від їхнього особистого ставлення до релігії чи науки. Тільки якісний дискурс веде до порозуміння, 

зміни застарілих парадигм, до креативного співробітництва і, в результаті, свідомого збереження, поцінування й динамічного 
розвитку культури. 

Ключові слова: світогляд, наука, культура, релігія, віра, секуляризація. 
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Особенности научного и религиозного мировоззрения: культурологический аспект 

Цель работы. Исследовать особенности научного и религиозного мировоззрений, сфокусировав внимание на 

культурологическом аспекте. Методология исследования заключается в применении историко-культурного, 

систематизационного, культурологического и теоретически обобщающего методов. Указанные методы позволяют раскрыть 

динамику личностного развития и доказать обусловленность изменений в мировоззрении и духовной жизни людей при 
доминировании религиозного или научного мировосприятия. Научная новизна обусловлена необходимостью выработки 

теорий по преодолению кризиса техногенной цивилизации. А именно наработки определенных критериев, позволяющих 

обобщать и упорядочивать накопленный опыт отношения человека к природе и космоса, знания и веры, к своей личной и 

коллективной ответственности, используя научное и религиозное мировоззрение не как антагонистические, а как два 
фундаментальных массива культуры, дополняют друг друга. Выводы. Научные и религиозные источники - органические 

составные части общечеловеческой культурной целостности, и человечество сегодня должно искать признаки единства 

философии, морали, духовности и искусства, а суеверие, невежество должны быть объектами конструктивной критики и со 
стороны религии и на научном уровне. Светское и религиозное в культуре призвано объединить служение идеалам 

гуманности, милосердия, ненасилия. Осмысление трагических страниц истории, стремление лучшей национальной судьбы, 

поиски выхода из кризисных экономических, политических, идеологических ситуаций, решение экологических проблем - вот 

приоритеты наиболее важные во все времена и для всех людей, независимо от их личного отношения к религии или науки. 

Только дискурс на высоком уровне ведет к пониманию, изменения устаревших парадигм, к креативному сотрудничеству и, в 

результате, сознательного сохранения и динамичного развития культуры.  
Ключевые слова: мировоззрение, наука, культура, религия, вера, секуляризация. 
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Features of the scientific and religious worldview: cultural aspect 

The purpose of the article is to explore the features of the scientific and religious worldviews, focusing on the cultural aspect. 

The research methodology consists in the application of historical, cultural, systematization, cultural and theoretically generalizing 

methods. These methods allow us to reveal the dynamics of personal development and prove the dependence of changes in the 
worldview and the spiritual life of people with the dominance of the religious or scientific worldview. The research methodology 

consists in the application of historical, cultural, systematization, cultural and theoretically generalizing methods. These methods allow 

us to reveal the dynamics of personal development and prove the dependence of changes in the worldview and the spiritual life of 
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people with the dominance of the religious or scientific worldview. Scientific novelty lies in the develop of theories to overcome the 

crisis of man-made civilization. Namely, the developments of certain criteria, which allow generalizing and streamlining the accumulated 

experience of the relationship of man to nature and the cosmos, knowledge and faith, to his personal and collective responsibility, using 

the scientific and religious outlook not as antagonistic, but as two fundamental massifs of culture, complement each other. 
Conclusions. Scientific and religious sources are organic components of universal cultural integrity, and humanity today should look for 

signs of unity of philosophy, morality, spirituality, and art, and superstition and ignorance should be objects of constructive criticism both 

from the side of religion and at the scientific level. Secular and religious culture is intended to unite the service of the ideals of humanity, 

mercy, non-violence. Understanding the tragic pages of history, the pursuit of a better national destiny, the search for a way out of 

economic, political and ideological crisis situations, the solution of environmental problems are the most important priorities for all 

people, regardless of their personal attitude to religion or science. Only high-level discourse leads to understanding, changing outdated 
paradigms, to creative cooperation and, as a result, to the conscious preservation and dynamic development of culture. 

Key words: worldview, science, culture, religion, faith, secularization. 

 

Актуальність теми дослідження. Криза природи, суспільства та особистості поставила під сумнів 

низку сформованих та усталених у ХХ столітті цінностей, як із позиції самої науки, так і в інших сферах 

суспільного життя. Виявилось, що наука не є панацеєю від усіх проблем, а її дослідження та рекомендації 

вимагають певного осучаснення та доповнень, скажімо етичних чи естетичних. Наука – це одночасно 

творчий і руйнівний інструмент у руках освіченого людства. Релігія також може допомагати у формуванні 

чесної, порядної, доброзичливої особистості, залагоджувати конфлікти або, навпаки, їх роздмухувати. 

Саме тому, опозиція знання та віри втрачає свою однозначність, стаючи сьогодні надзвичайно цікавою та 

актуальною дилемою. 

Стан наукової розробки проблеми. Питання формування різних світоглядних орієнтирів були 

предметом дослідження науковців різних галузей знань. Так, вони були цікаві філософам, психологам, 

теологам, фізикам, математикам, етикам та ін. До найґрунтовніших можна віднести праці – Ж. Кондорсе, 

Ю. Чайковського, М. Вебера, Д. Дідро, П.Гольбаха, А.Тенасе, Г.Спенсара, К.Ясперса, Н.Багдасарьяна, 

Е.Фромма, П.Сорокіна, Н.Бора, Паскаля, Далай Лама, О. Мень, П. Гуревич та ін.  

Виклад основного матеріалу. Наука й релігія являють собою два фундаментальні масиви культури, 

кожен з яких, взаємонаповнюючи один одного, є окремими типами світогляду. Кожна епоха має свої 

домінанти, поряд з якими присутні фонові типи світогляду, фонові типи культурних підсистем, які 

відіграють значну роль у розвитку суспільства. Так, якщо в епоху Середньовіччя в європейській традиції 

пануючою була християнська релігійність – як офіційно, так і на рівні масової свідомості, то Новий час у тій 

же європейській традиції, починаючи з XVII століття, демонструє нам зразок динамічного підйому 

панування наукового типу світорозуміння. Для Середньовіччя характерним стає сприйняття й існування 

науки у вигляді фонового, в основному елітарного типу світосприйняття. Це не означає, однак, що нова 

форма світогляду змінює іншу, повністю витісняючи з людської культури попередню. Хоча історія культури 

свідчить, що в епоху панування релігійних систем як форм пізнання світу і як структур масової свідомості 

наука пригнічується та піддається остракізму чи деструкції, в тому числі й силовими методами. В епоху 

панування науки як засобу дослідження і форми пізнання світу і як орієнтації масової свідомості 

пригнічується релігійність тими ж методами. Насправді відносини між науковим і релігійним типом 

світорозуміння, в принципі, набагато складніші.  

Практичний зріз тези щодо домінування та периферійності того чи іншого світогляду підтверджує 

висновки досліджень Питирима Сорокіна, який показав це на величезному статистичному матеріалі, 

вивчаючи історію живопису, скульптури, музики, художньої літератури й архітектури. Він вивчив понад 100 

тис. добутків живопису й скульптури восьми провідних європейських країн від початку середніх століть і аж 

до 1930 р. За його даними питома вага релігійних картин і скульптур у XII-XIII ст. склала 97 %, у XIV-XV ст. 

– 85%, XVI ст. – 64,7%, XVII ст. – 50,2%, XVIII ст. – 24,1%, XIX ст. – 10%, XX ст. всього – 3,9 відсотка. Решта 

– світські сюжети [5]. Аналогічна трансформація простежується і в музиці: майже вся музика 

середньовічної Європи представлена кантами, хоралами та іншими жанрами релігійного змісту. У період 

між 1090 і 1290 рр. починає з’являтися світська музика – пісні трубадурів, труверів і міннезінгерів. За період 

XVII-XVIII ст. в музичному просторі частка релігійних творів помітно знижується – до 42%, на початок XIX 

ст. – до 21%, а на межі ХХ ст. – до 5 відсотків. У художній літературі Середньовіччя ще відчутна релігійна 

тематика і практично немає світських шедеврів. У період з XI до поч. XII ст. з'являються окремі 

напівсвітські, напіврелігійні художні твори, і вже з другої половини XII ст. формується істинно світська 

література. І лише у XVIII-XIX ст. питома вага світських художніх творів збільшується до 80-90% [5]. Така 

статистика щодо найдоступнішого для індивіда виду мистецтва незаперечно свідчить про превалювання 

ідей світської науки над релігійністю. В архітектурі середніх віків собори, церкви й монастирі становили те 

вузьке коло найбільш видатних споруд і будівель, котрим належало мати сакральний зовнішній вигляд і 

внутрішній зміст. Починаючи з Нового часу переважна більшість об’єктів архітектури – це імпозантні 

палаци правителів, особняки багатіїв, офіційні ратуші, контори, будинки вокзалів, музеїв, театрів та інші 

світські будівлі. Хмарочоси вже наважувались заступити собою собори, що раніше вивищувались над 

архітектурним ландшафтом [5]. 

Ми далекі від думки, що релігійна віра сковує творче натхнення. Історія живопису, музики, 

скульптури й інших галузей мистецтва свідчить, наприклад, про неперебутнє значення натхнених творінь 
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на біблійні сюжети, сповнені істинної релігійності. Високе релігійне покликання у нашому складному світі 

надихає талановитих майстрів мистецтва на створення унікальних художніх цінностей духовного 

призначення. 

Секуляризація сприяла прогресу культури й мистецтва не витисненням релігійної віри, а усуненням 

схоластики, обмеженням церковної опіки й цензури, ліквідацією заборон на неортодоксальні й світські 

теми, сюжети, ідеї та ідеали. Таке послаблення релігійного підпорядкування людських інтересів 

розширювало повноту горизонтів окультурення, багатство мотивів натхнення й творчості. Зміцнення 

позицій світськості знімало схоластичні пута з філософії й науки, а разом з тим зникала зашореність 

світосприймання й світорозуміння. Секуляризація розвінчувала міф, знецінювала традиційну парадигму 

про непізнаваність таємного й позаземного. І тим самим активізувала дослідницьку ініціативу ученого, 

безмірно урізноманітнювала область наукових шукань, розширювала діапазон досліджуваних проблем, 

вдосконалювала методи раціонального вивчення явищ та процесів. Величезний поштовх у розвитку 

природничих наук нового й новітнього часу значною мірою обумовлений пробудженням вільнодумства як 

однієї із провідних тенденцій світської культури, котра поєднує в собі релігійні й світські начала. 

Безумовно, поняття віра існує і в сучасному комп’ютеризованому сприйнятті світу: наука, що 

відкриває таємниці і творить дива, сьогодні не відкинула релігійні форми ірраціонального світотлумачення, 

не позбавила Біблію її історіософської ролі. Вона лише відтіснила теологічну теорію на узбіччя стратегічної 

магістралі світопізнання й світорозуміння в структурах масової світоглядної свідомості суспільства. 

Звичайно, віра наукова, як переконання в самоочевидності тих або інших наукових засад і положень, 

це зовсім не та віра, яка є в релігійних системах. Але релігійні системи – це не тільки певні положення, що 

звертаються насамперед до людської віри, але й певні узагальнені конструкції, настанови й переконання, 

які не позбавлені опертя на логіку аргументації й доказовості. Такі аспекти релігійного ставлення до світу 

отримали назву теології. Наукове пізнання невіддільно пов'язане з вірою; більше того, певною мірою 

починається з деяких елементів прийняття на віру окремих постулатів для засадничих положень наукової 

творчості. Але це і все, що є загального між науковою та релігійною вірою, далі починаються суттєві 

розбіжності. 

Тоді, коли джерелом і підґрунтям наукового знання виступає когнітивне уявлення про реальну 

дійсність, що існує об’єктивно-автономно поза свідомістю індивіда, то джерелом релігійного знання, 

переживання, світоуявлення стає Одкровення. Одкровення – це надприродне знання, дане людині Вищим 

Розумом. Джерелом може виступати або пророк (Мойсей, Мухаммед), або Абсолют, Бог, що втілився на 

Землі. Одкровення не підлягає раціональному осмисленню і критичному суду, бо через нього ми 

отримуємо те, що є вищою, абсолютною інформацією, яку обмежений розум людини не спроможний 

уявити у всій повноті і яка повинна прийматися на віру. 

Якщо узагальнити відмінності, котрі об’єктивно існують між наукою й релігією, як між двома умовно 

співмірними царинами культуротворення, то можна окреслити їх такими порівняльними висновками: наука 

вивчає реальне несуперечливо мислиме буття. Релігія визначає духовний зміст нашого існування. Вона 

оперує значеннями й цінностями людського буття, формуючи його етичні, моральні й естетичні 

компоненти. Релігія відповідає на сакральні питання, що наближаються до абсолютних форм існування й 

світоуявлення, котрі відсутні й неприпустимі в науці.  

Наука за призначенням намагається дати відповідь на запитання щодо походження й улаштування 

реального світу, його функціонування, змінюваності й перспектив. Для цього вона розкриває і формулює 

закони шляхом теоретичних та експериментальних досліджень. Релігія послуговується усталеними 

знаннями й месенджами, котрі не в змозі бути відповідями на запитання «як?», «але чому?» і «навіщо?» – 

оце її запитання. «Чому цей світ улаштований так, а не інакше?» «Навіщо людина живе?» Відповіді на ці 

питання виводять людину до ідеї Бога, Абсолюту. 

Знання чи віра? Розглянемо побіжно суть дилеми. Так, наука, з усіма її здобутками та досягненнями, 

не захистить нас від суспільних потрясінь чи лихоліть, а її настанови і рекомендації можуть потребувати 

ситуативних етичних або соціальних коректив (наприклад, винайдення вченими атомної енергії та варіанти 

її застосування – атомні бомби чи атомні електростанції). Відсутність або втрата природного стану гармонії 

у сприйняті світу й власного єства небезпечна для людства високою імовірністю катастроф. Наука – це 

раціональний потужний інструмент творчого вдосконалення життєвого простору людини, але водночас і 

небезпечний руйнівник в руках людства. Фантастично створена і впродовж багатьох десятиліть 

обожнювана цивілізація комплексного техногенного комфорту підступно фетишизує надприродне 

середовище проживання, звертаючись до природних умов лише щоб відновити свою енергію і 

зарозумілість. Численні плоди трагічних уроків такої безтурботності вже скрізь помітні й відчутні сьогодні. 

Поступово формується усвідомлення, що самовпевнена недалекоглядність й спрощення проблеми 

неконтрольованої перевантаженості планети нищать її красу й надійність. Допустивши насильство над 

природою заради досягнення максимального матеріального задоволення, людина позбавила себе 

благодатного стану паритетності й довірливості буття, а примітивізація духовних потреб людини 

позбавила її прихід у цей світ глибинного змісту, обмеживши його сенс критеріями власного его. Тож, у 
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дзеркалі культури добре видно, що використовувати науку собі на благо людство здатне лише не 

втративши усвідомлення безпосередньої органічної причетності до природи і космосу.  

ХХІ ст. відкрило новий рахунок у взаєминах людини з природою: освоєння космосу, роботизації, 

розростання ІТ-мереж. При цьому ХХІ ст. не обіцяє стати епохою розквіту релігійних громад і культового 

зодчества. Наука випереджає релігію, маємо надію, що то на користь культурі. Але ж, наука й релігія, на 

нашу думку, – дві чаші терезів, і їхня рівновага як баланс знання й віри – необхідна і вирішальна.  

Сучасна наука дає для цього необхідний простір. По-перше, динамічним є саме поняття знання, і 

якщо вчора в нього входило лише раціональне, то тепер воно містить у собі й метатеорії, що вивчають 

інтуїтивне й навіть «надприродне». По-друге, безпідставна сама суперечка про пріоритет розуму чи 

емоцій, адже в людині вони гармонійно поєднані, живлять одне одного у своїй взаємообумовленості.  

Виокремимо найбільш відмінні ознаки науки та релігії як культурних феноменів:  

наука (шукає відповідь на комплекс питань «як побудований світ?»; намагається розкрити загальну 

структуру світу; використовує причинно-наслідкові зв’язки; у вирішенні проблем домінують розумові, 

раціональні засоби; головна цінність – інформативний зміст наук; прогресує за рахунок постійного 

самооновлення; універсальна; незавершена; доступна не багатьом); 

релігія (намагається відповісти на запитання «чому світ взагалі існує?»; осмислює внутрішній досвід 

людини: смерть, зло, страждання; вивчає природу людини з позиції езотеризму та ірраціональності; 

головна цінність – досвід переживань людини; змінює свої догми як виняток, а не як правило; прив’язана 

до культурної традиції; претендує на абсолютну істину; доступна усім). 

Як і наука, релігія може бути зрозуміла як символічна модель світу, яка узагальнює з певними 

принципами досвід ставлення людини до природи, космосу, до себе і до суспільства. Як влучно зауважив 

Нільс Бор, «людство зробило два найбільші відкриття: одне – що Бог є, друге – що Бога немає». І, не 

надто важливо, якої з цих точок зору дотримуємось ми у своєму світоглядному самовизначенні, але 

важливо обрати орієнтири, котрі приведуть нас до обопільної гармонії в процесах використання благ 

природи, комунікування з оточенням, задоволення естетичних потреб засобами мистецтва і духовної 

культури. 

Віра необов’язково має протистояти розуму та науці. Макс Планк вважав, що релігія і 

природознавство не виключають, а «доповнюють й обумовлюють одне одного» [4, 35]. 

У сучасних реаліях людина доволі часто наштовхується на думку, що цивілізація втрачає інтерес до 

культурних цінностей. Перші десятиліття ХХІ ст. крокують по планеті, яка щойно звільнилась від 

радикального атеїзму. Колишнім країнам європейського соцтабору та країнам соціально орієнтованого 

курсу на інших материках доводиться вирішувати ще складніші проблеми. Там буяє релігійний фанатизм, 

войовничий екстремізм, міжконфесійний тероризм. 

Поки що і в нашій країні йдуть пошуки зближення культурно-ідеологічних позицій і згуртованості в 

діях: відкинути, забути чи засудити скомпрометовану атеїзмом віру в комунізм і пристати до якогось із 

релігійних віросповідань, чи шукати або винайти нові форми і канони для духовної самоорганізації.  

Досліджуючи дуалістичне співіснування релігії й науки, доцільно звернутись до думок самих учених 

відносно сприйняття ними полемічної ідеї віри в Бога. Так, Чарльз Дарвін зазначав, – «Я ніколи не 

заперечував існування Бога. Я думаю, що теорія еволюції сумісна з вірою, – адже неможливо довести, що 

прекрасний, безмежно вражаючий космос так, як і людина у цьому космосі, зовсім випадкові», а Альберт 

Ейнштейн – «…В нескінченому космосі відкривається безмежний Розум. Розхоже уявлення про мене як 

про атеїста – велика помилка. Якщо вона вичитана з моїх наукових теорій, то їх не зрозуміли» [6]. 

Чи не найскладнішим був цей вибір для людей ХХ ст., адже це була епоха масового відходу від 

цінностей, вироблених традиційною культурою. Таке збурення духовних орієнтацій, що охопило цілі 

материки, не можна кваліфікувати як прямий атеїзм, але це був замах на самі засади віри. Як зазначав 

Б. Паскаль, – «це, в принципі, не просто вибір між віруванням і атеїзмом, але між протилежними 

інтелектуальними конкретностями».  

З історії відомо, що неконтрольовані крайнощі релігійної й атеїстичної ідейних установок в 

полемічних сутичках варті одна одної. В контексті бурхливих геополітичних процесів на зламі ХХ-ХХІ ст. є 

підстави для концентрації уваги на проблемі осучаснення концептуальних напрацювань стосовно 

співіснування і взаємодії трьох феноменів інтелектуального поступу земної цивілізації – культури, науки, 

релігії. Передусім мають бути враховані три наймасштабніші явища сучасності – людство перебуває на 

етапі колосального прориву ІТ-технологій і штучного інтелекту; грандіозна сфера духовного життя на 

планеті нині підпорядкована в більшості країн інтересам необмеженого збагачення олігархічних кіл і 

персоналій; лавиноподібне зростання хвиль мігрантів, біженців, бідних, хворих, байдужих до будь-яких 

культурних цінностей. 

На цьому тлі відчутні спроби встановити факт існування прямої взаємозалежності релігії з нормами і 

проявами моральності в такому сенсі: основи релігійної етики впливають на віруючих безумовно 

позитивно, в той час як ігнорування релігійних заповідей та норм призводить до аморальності, 

вседозволеності, злочинності та інших вад суспільного буття. Тому вибір між вірою і невір'ям на користь 

віри є не лише бажаним, а й доброчинним як добровільний доступний спосіб підтримки, участі, 
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персонального внеску в процес творення культурного простору. Така спрощеність насторожує своєю 

бездоказовістю: віруючий – значить моральний; вільнодумець – аморальний. Видима щирість вірування 

багатьох «вірних» не є критерієм високої моральності, бо фанатична віра зазвичай провокує трагічні події. 

Людина недосконала в гніві і перед спокусами. Але й невір'я «напоказ», котре проявляється як 

паплюження віри, богохульство, плюндрування релігійної атрибутики і святинь, не приносить нічого 

доброго, окрім почуття псевдосвободи та порожнечі без духовних цінностей. 

Повна відсутність цінностей (або святинь) небезпечна для особистості і для суспільства. Але й 

гіперболізувати їхню роль не варто. Як відзначав Е. Фромм, «ідолами бувають не тільки зображення в 

камені й дереві. Ідолами можуть стати слова, машини, вожді, держава, влада й політичні групи. Наука й 

думка близьких теж можуть бути ідолами; для багатьох ідолом став сам Бог» [7, 143–221]. Мислитель 

закликає покінчити гострі дискусії про Бога й зосередитись на ліквідації небезпечних сучасних форм 

ідолопоклонства, незважаючи на те, релігійного вони походження чи ні, намагаючись максимально 

впроваджувати живі й гуманні форми людяності як на релігійному, так і на світському чи науковому 

підґрунті. Тільки за таких умов і підходів можна успішно творити, збагачувати й зберігати культуру. 

Висновки. Світські й релігійні джерела – органічні складові частини загальнолюдської культурної 

цілісності, і людство сьогодні має шукати ознаки єдності філософії, моралі, духовності й мистецтва, в той 

же час марновірство, невігластво й неуцтво повинні бути об'єктами конструктивної критики і з боку релігії і 

на науковому рівні. Але більш за все світське й релігійне в культурі покликане об'єднати служіння ідеалам 

гуманності, милосердя, ненасильства. Злагода, співробітництво, толерантність до різних типів світогляду – 

забезпечить повноцінний сучасний розвиток культури. Тобто: все, що поєднує і задовольняє віруючих і не 

віруючих, незрівнянно важливіше, ніж те, що суперечить принципам їхніх світоглядів. Осмислення 

трагічних сторінок історії, прагнення кращої національної долі, вирішення екологічних проблем – ось 

найбільш важливі пріоритети для людей, незалежно від їхнього особистого ставлення до релігії й 

вільнодумства. Тільки якісний дискурс веде до порозуміння, зміни застарілих парадигм, до креативного 

співробітництва і в результаті до свідомого збереження, поцінування й динамічного розвитку 

загальнолюдської культури. 

 
Література 

 

1. Далай-Лама XIV. Вне религии: Этика для целого мира; под ред. С. Гинзбурга. Новосибирск : Дже Цонкапа, 2013. 155 с. 

2. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. Санкт-Петербург : Наука, 2001. 568 с. 

3. Паскаль Б. Мысли. Киев : REFL-book, 1994. 528 с. 

4. Планк М. Религия и естествознание. Вопросы философии. 1990. № 8. С. 25–35. 

5. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Москва: Астрель, 2006. 1176 с.  

6. Ученые об Архитекторе Вселенной. URL: http://www.cult-and-art.net/prose/137088-uchyonye_ob  
7. Фромм Э. Психоанализ и релігія. Сумерки богов / сост. А. А. Яковлев. Москва : Политиздат, 1990.  С. 143–221. 

8. Панченко С. А. Релігійний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи. Монографія. Київ: Автограф, 2019. 163 с. 

 

References 

 

1. Dalai Lama XIV (2013). Outside religion: Ethics for the whole world.  Novosibirsk: Je Tsongkapa. [in Russian]. 

2. Darwin C. (2001). The Origin of Species by Natural Selection. St. Petersburg: Science. [in Russian]. 

3. Pascal B. (1994). Thoughts. Kyiv: REFL-book. [in Russian]. 

4. Planck M. (1990). Religion and natural science. Questions of philosophy. [in Russian]. 
5. Sorokin P. (2006). Social and cultural dynamics. Moscow: Astrel. 1176 p. [in Russian]. 

6. Uchenyye ob Arkhitektore Vselennoy. Kul'tura i iskusstvo. Retrieved from: http://www.cult-and-art.net/prose/137088-

uchyonye_ob [in Russian]. 

7. Fromm E. (1990). Psikhoanaliz i religiya. Sumerki bogov. Moskva: Politizdat. [in Russian]. 

8.Panchenko S. (2019). Religious tourism in Ukraine: state, potential, perspectives. Kyiv: Autograph [in Ukrainian]. 

 

Стаття надійшла до редакції 02.02.2019 р.



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 117 

УДК 008:13 
DOI: https://doi.org/10.32461/2226-
3209.2.2019.177326 

Сіверс Валерій Анатолійович, 1 
доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій  

Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв 

ORCID 0000-0002-5291-2381 
siversval@ukr.net 

 

НЕВДОВОЛЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ЯК СУПУТНІЙ ФЕНОМЕН СМИСЛОВОЇ ПУСТОТНОСТІ 
ДИСКУРСУ КУЛЬТУРИ 

 
Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття “пустотності” як суттєвої характеристики сучасного дискурсу культури в 

контексті аналізу інституту держави та причин невдоволення нею. Методологія дослідження полягає у використанні сукупності 
методів: діалектичного, феноменологічного, порівняльного, історичного та онто-гносеологічного. Останній передбачає 
формування уявлення щодо основних параметрів досліджуваного явища з урахуванням наслідків часового запізнення у 
сприйнятті та розумінні обраного для дослідження предмету. Наукова новизна фокусується у поняттях “пустотність смислів 
дискурсу кульутри” та “аксіологічна верифікація тексту”. Згадана “пустотність” означає такий процес утворення культурних 
смислів, який не наближує до синкретизації міфонаративу як базової ціннісної струтури індивідуальної та колективної 
свідомості, а примножує кола віддалення від її змістовної реалізації. Ідея обґрунтовується онтологічним, культурологічним та 
етичним аргументами. Поняття “аксіологічна верифікація тексту” є розвитком наведеного у статті етичного аргументу. 
Висновки. Осмислення ідеї пустотності дискурсу смислів культури та застосування аксіологічної верифікації тексту дозволяє 
оперувати стереотипними схемами та етапністю усталених форм наукового аналізу в сфері соціогуманітарної тематики не для 
розширення самої сфери смислів як самоцілі, а для подолання ефекту віддалення від сутності їх означуваного. Йдеться про 
симультанність наведення аргументу в традиційній логіці сприйняття, яка і породжує феноменологічну обгортку речі і 
протиставлену їй процедуру аксіологічної верифікації, яка дозволяє її одночасно перевіряти і навіть спростовувати, а також 
слідкувати за наслідками такої процедури. 

Ключові слова: пустотність прогрес; протиріччя; держава; дискурс; смисл; онтологічний; культурологічний; етичний; 
аксіологічна верифікація. 

 
Сиверc Валерий Анатольевич, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры культурологии и 

информационных коммуникаций Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Неудовлетворенность государством как сопутствующий феномен пустотности смыслов дискурса культуры 
Цель статьи заключается в обосновании понятия “пустотность” как существенной характеристики современного 

дискурса культуры в контексте анализа института государства и причин неудовлетворенности им. Методология исследования 
предполагает использование совокупности методов: диалектического, феноменологического, сравнительного, исторического и 
онто-гносеологического. Последний основывается на формировании представления об основных параметрах исследуемого 
явления с учетом последствий временного запаздывания в его восприятии и понимании. Научная новизна фокусируется в 
понятиях «пустотность смыслов дискурса культуры» и «аксиологическая верификация текста». Упомянутая «пустотность» 
означает такой процесс образования культурных смыслов,, который не приближает к синкретизации мифонарратива как 
базовой ценностной структуры индивидуального и коллективного сознания, а приумножает круги отдаления от ее 
содержательной реализации. Идея обосновывается онтологическим, культурологическим и этическим аргументами. Понятие 
«аксиологической верификации текста» является развитим приведеного в статье этического аргумента. Выводы. Осмысление 
идеи пустотности дискурса смыслов культуры и применение аксиологичекой верификации текста позволяет оперировать 
стереотипными схемами и этапностью установленных форм научного анализа в сфере социогуманитарной тематики не для 
расширения сферы смыслов как самоцели, а для преодоления эффекта отдаления от сущности их означаемого. Речь идет о 
симультанности приведения аргумента в традиционной логике восприятия, которая порождает феноменологическую “обертку” 
вещи и противопоставленной ей процедуре аксиологической верификации, которая позволяет ее одновременно проверять и 
даже опровергать, а также следить за результатами такой процедуры. 

Ключевые слова: пустотность; прогресс; противоречие; государство; дискурс; смысл; онтологический; 
культурологический; этический; аксиологическая верификация. 

 
Sivers Valerii, D.Sc. in Philosophy, professor, professor of the Department of Cultural studies and Information communications, 

the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Dissatisfaction with the State as a Concomitant Phenomenon of the Voidness of Cultural Discourse Meanings 
Purpose of Research. The purpose of the article is to analyze the concept of «voidness» as an essential characteristic of the 

modern cultural discourse in the context of the analysis of the institution of the state that leads to the dissatisfaction with it. 
Methodology. The research methodology involves a combination of the following methods: dialectical, phenomenological, comparative, 
historical, and onto-gnoseological ones. The latter is based on the formation of ideas about the basic parameters, taking into account 
the consequences of the temporary perception and understanding of the researched phenomenon. Scientific Novelty. The scientific 
novelty of the research focuses on the terms of the «voidness of the meanings of the discourse of culture» and «the axiological 
verification of the text». The mentioned «voidness» means the process of the formation of cultural meanings, which does not get closer 
to the syncretization of the myphonarativs as the basic value structure of individual and collective consciousness but multiplies 
distances among its realization. The idea is substantiated by ontological, cultural and ethical arguments. The concept of «the axiological 
verification of the text» is the development of the ethical argument, given in the article. Conclusions. Understanding the idea of the 
voidness of discourse of cultural meanings and the use of the axiological text verification allow us operating with the stereotypical 
schemes and phasing of the established forms of scientific analysis in the field of socio-humanitarian subjects to overcome the effect of 
distance from their essence. We are talking about simultaneously bringing the arguments in the traditional logic of perception, which 
gives rise to the phenomenological «wrapper» of a thing, and the opposed axiological verification procedure. 

Key words: voidness; progress; contradiction; state; discourse; meaning; ontological; cultural; ethical; axiological verification. 
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Актуальність теми дослідження. Для обґрунтування актуальності та подальшого розвитку винесених 
у назву тез необхідно спочатку окреслити спільну сферу їхнього зростання. Ця сфера пролягає в межах 
такого до- раціонального поняття, як міфологічна модель світобачення і вона ж охоплює умови її вибору та 
наслідки її викривлення тією мірою, якою таке викривлення визнається. В середині окреслених країв або 
меж цієї сфери знаходиться два концентричних кола розуміння. Перше стосується предмету дослідження, 
яким завжди є масова чи індивідуальна свідомість, що розглядається таким чином у дискурсі культури як 
окремий, від'єднаний від дослідника об'єкт, що дивовижним чином дозволяє вченому проникати у себе і 
препарувати себе у відповідності до уподобань чи світоглядно-пізнавальних установок останнього. Друге 
коло становить, власне, смисловий дискурс культури. Актуальність цієї розвідки визначає положення, що 
поняття, означене як “друге коло” стверджує, що дослідження культури носить переважно пустотний 
характер. Поняття «пустотність» у загальному смислі пропонується розглядати як дію, що спричиняє 
пустоту, поширює її. Пустотність означає такий спосіб побудови дискурсу, коли всі або переважно всі його 
етапи не додають нового смислу, що здатен наблизити до побудови міфологічної моделі світобачення, 
тобто не прояснюють смисли наративу, що несе у собі міф у пошуку спорідненої структури свідомості, 
своєрідного особистісного гнізда міфонаративу, а віддаляє від такого прочитання або формує його хибну 
проекцію. Власне, цей процес у його рекурсивному аспекті і утворює онтологічну засаду пустотності 
смислу дискурсу культури. В актуальній практиці вітчизняної гуманітаристики така ситуація є домінуючою. 
Тобто, цим положенням стверджується, що включно з усталеними формами доведення актуальності, 
новизни та позитивних наслідків проведеної роботи, усталена методологія вітчизняної гуманітаристики 
містить у собі принципову ваду, яка окреслена подалі як смислова пустотність дискурсу культури. 
Невдоволення державою, незалежно від національного забарвлення, що виявляє себе як найбільш 
радикальний симптом сучасного кризового стану суспільства в цілісному комплексі суперечливих і навіть 
антагоністичних феноменів: тероризм-міграція, політична нестабільність-прагнення економічного 
добробуту; загально гуманістичні цінності-національний популізм тощо в цьому контексті може 
розглядатись як наслідок такої пустотності. Таким чином, процеси, що стоять за феноменом невдоволення 
державою і містять алюзію на працю З.Фрейда “Невдоволення культурою”, є онтологічним викликом самій 
культурі як світу людських смислів з боку пустотності як евфемізму ‒  означнику ніщо. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні поняття “пустотності” як суттєвої характеристии сучасного 
дискурсу культури в контексті аналізу інституту держави та причин невдоволення нею. 

Невдоволення державою є наслідком невдоволення культурою, а ще глибше ‒  це наслідок 
невдоволення людини собою. І хоча на цій “глибині” зрозуміло, що проблема держави втрачає сенс. однак 
при підйомі з глибин на гору встигаємо зрозуміти, що певні шари міфосвідомості становлять її активну в 
соціальному аспекті речовину, але врешті-решт їх дія не може за таких умов стати предметом 
внутрішнього споглядання і самоаналізу. Ця речовина діє начебто поза свідомістю, що зрозуміло, але не 
зрозуміло що відбувається в результаті опосередкування її дискурсом культури. Є підозра, однак, що ця 
активна речовина міфу (швидше за все − це в основі юнгіанські архетипічні форми) піддається свідомому 
маніпулювання або ж неминучому викривленню у дзеркалі масового Я, що діє крізь особистість, а остання 
стає предметом постійного впливу отих самих пустотних смислів дискурсу культури, які і намагаємося 
виявити у такий спосіб. Тому проблему “невдоволення державою” пропонується розглянути не стільки 
крізь призму певної міфологічної моделі світобачення − це було б занадто масштабним завданням, але 
з'ясувати, як у дискурсі культури вістря розгляду гравіює вторинний смисловий малюнок як послаблене 
відтворення історичного руху колізій, що нагадує своєрідне щеплення. Це щеплення одночасно і оберігає 
людину ‒  пересічну особистість чи етнічну спільноту від прямого контакту з розпеченим жаром ціннісного 
тигеля реальності, але водночас викривлює цінінісні орбіти смислів культури, що є вияленням дії 
безпосередньо самої цінності, пряму дію якої, як погляд Медузи смертний не може витримати. Такий 
метафорично окреслений процес, власне, і створює за своїми наслідками означену пустотність, що і 
постає проблемою розгляду у цій статті. 

Аналіз досліджень і публікацій. З урахуванням особливостей формулювання проблеми, не можна 
стверджувати про наявність публікацій, які б чітко знаходились в річищі означеної теми. Водночас, її окремі 
аспекти знайшли досить переконливе висвітлення у вітчизняній та зарубіжній літературі. Спробу визначити 
та проаналізувати особливості поведінки та емоційних реакцій психіки та характеру етнічних спільнот 
здійснено А. Барониним [1], аналіз нового стану супільного життя, пов'язаного з процесами модернізації та 
дерегуляції суспільних відносин, пропонує соціолог та соціальний теоретик З.Бауман [2]; проблема 
осмислення міфологічного підмурка сучасної культури та міфу як невідємної складової свідомсті 
розглядається К.Галаніною, [5] міфонаративний та державницько-правовий вимір національного 
культурного простору розглянуто О. Стапновою [8], етичні та загальнофілософські елементи ностальгії в 
широкому культурологічному сенсі досліджені А. Морозовим [7] та О. Овчарук [10]. 

Виклад основного матеріалу. Міфологема держави або міфологічна модель світобачення завжди 
притаманна певному виділеному етносу. Але вона не завжди усвідомлена ним у викривленій та 
зредуковній історичними проекціями та нашаруваннями сфері смислової пустотності, де вимушено 
опинилось її ядро. Дискурс як проявлений рух думки у цьому тематичному напрямку мав би бути 
спрямованим на вибір позиції між суперечливими сторонами понятійно-онтологічної цілісності, що можуть 
формулюватись так: міфологема держави має нести у собі ідею розвитку чи стабільності? Або по-
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іншому − постійної зміни чи постійного підтримання певних умов існування? (курсив мій ‒  В.С.) Адже 
обрання моделі наслідування певного міфологічного наративу припускає таке, можливо досить 
несподіване навіть у сьогоднішніх мінливих умовах існування рішення, як перегляд ролі держави з метою 
відмови від центруючих інститутів влади або перегляд їхньої ролі з урахуванням всього комплексу 
сутнісних соціокульутрних чинників впливу, хоча розгляд і навіть перелік їх не входить до предмету 
даннашого дослідження. 

Зрозуміло, сама постановка проблеми у цій площині вимагає певної редукціїї свідомості щодо її 
сприйняття. Тож варто рухатися етапами такої редукції. Тому спочатку можна спробувати переглянути 
традиційну протягом декількох попередніх століть ідею соціального прогресу* (*йдеться про дату 1750 рік, 
коли у на зібранні у Сорбонні Анн-Робер Жак Тюрго прямо сформулював ідею прогресу як провідну для 
ціннісних суспільних орієнтацій того часу), яка приховує або ж безпосередньо містить у собі ідею розвитку, 
а остання як варіант для перевірки − в сучасних умовах себе вичерпує. Адже розвиток у соціальному сенсі 
до теперішнього часу прокладав свій шлях за рахунок зростаючого і безконтрольного споживання 
природних ресурсів і зростання за цей рахунок всіх параметрів соціальної системи в абсолютних 
показниках, хоча зрозуміло, що в структурному аспекті внутрішні протиріччя залишались його рушійною 
силою. Тому на шляху до обрання ціннісної функціональної моделі міфонаративу проблемному в 
теперішніх умовах формулюванню «соціальний розвиток» вже досить давно пропонується як замінне 
«сталий розвиток». Однак англійське сполучення «sustainable development» у російському та й 
українському перекладах отримало акцент на понятті розвитку, у той час, як оригінальна версія 
акцентувала смисли життєздатності та тривалості у користуванні, а також надійності [10]. Фактично, 
йшлося про приховану інтенцію прочитання «сталого розвитку» як «сталого існування». На обґрунтування 
такого бачення зазначимо, що стале існування не відкидає внутрішні соціальні переміщення і 
трансформації. Ці трансформації відповідають меті підтримки цього існування в межах збереження 
цілісності спільноти. Прагнення «сталого існування» є насправді істинною метою тих найбільш розвинених 
соціальних систем, де, порівняно з їхніми сусідами по планеті Земля з множини країн другого, третього та 
інших світів досягнуто умови функціонування людини в параметрах стабільної соціальної системи. 
Система ця забезпечує членам такої спільноти (тобто громадянам певної країни) не стільки розвиток, 
скільки відтворення їхніх вже наявних потреб і задоволення можливостей як свідома і єдина (спільна) мета 
всіх членів соціуму. Внутрішня суперечність такого підходу досить очевидна: будь-який розвиток, хоч який 
би він не був сталий породжує диспропорцію. Що ж стосується спільноти під назвою «людство» декларація 
рівності та справедливості у забезпеченні прав і потреб людини як жадана перевага стану сталого 
існування стають фікцією. Ця проблема відома давно, але питання у тому, на наш погляд, що цього 
протиріччя не можна уникнути, а вимушене перебування  «всередині нього» саме і стає джерелом 
породження пустотного дискурсу смислів культури. Наприклад, маємо ситуацію, коли стадія реалізації 
загальних демократично-гуманістичних підходів у високорозвинених країнах у зв'язку, наприклад, з 
прийомом біженців, що потерпають від воєнних геополітичних конфліктів і соціогуманітарних колапсів з 
ними пов'язаних, виявилась досить короткою. Натомість цю стадію змінила стадія відторгнення та 
спрацювання механізмів збереження згаданої вище сталості існування. Але пустотний дискурс смислів 
культури стає тим самопоширюваним механізмом відцентрування свідомості від самої себе, який набирає 
обертів і стає матеріальною силою пропорційно нашим дискурсивним зусиллям подолати культурний 
колапс тими ж засобами. Здається, реакцією окремої свідомості стає аномія, тероризм і втрата будь-яких 
соціальних запобіжників від Брейвіка до «свіжого» розстрілу у Новій Зеландії, виконавець якого вважає 
Президента США Д.Трампа своїм однодумцем. Свідомість перестає контролювати себе, оскільки орбіти 
ціннісних смислів стають беззмістовними і виштовхують людину за межі свого тяжіння. Можливо, у пустоту 
«ніщо», яку не витримує цінінсна структура індивідуальної свідомості. Спробуємо аргументувати таку 
позицію, надавши їй стійкість аргументами, що окреслюють фундаментальні напрямки існування людини. 
Онтологічний аргумент в річищі аналізу загрози пустотних смислів дискурсу культури пов'язаний зі 
ствердженням єдності процесів ентропії для реальності як цілісного феномена. Ідея прогресивного 
поступального розвитку як загальна парадигма світового існування в межах експансії та безконтрольного 
поширення основних центрів національного світового впливу, є досить «швидкою» за історичними 
масштабами як перерва поступовості попереднього стану свідомості як такої в межах загальної картини 
змін реальності, і є досить «повільною» як зафіксований результат цього впливу на індивідуальну та 
масову свідомість в певний час та у певному місці. Але у будь-якому разі криза цієї ідеї фіксує факт 
невідповідності очікуванням свідомості щодо реалізації більш глибинних запитів до реальності тією її 
частиною, що ідентифікується людством, власне, із собою. Це невдоволення, однак, виникає внаслідок не 
стільки виявлення витратного характеру прогресу, скільки у міру практичного самовикриття системи 
владного керування і організації щодо забезпечення засад соціального життя. Але справа тут не тільки в 
усвідомленні такого стану речей. Здається, людство взагалі страждає, як і кожна окрема людина, на 
фатальну фрагментарність мислення. У даному випадку її наслідком є те, що поняття ентропії як 
фундаментальний до сьогодні принцип енергетичної взаємодії в осяжній реальності має бути поширеним і 
на соціум. У такому разі, якщо не перебільшувати оптимістичні сподівання на ефективність тієї частини 
людства, яка цій ентропії протистоїть, то дія самої закономірності у соціумі означає, як мінімум, що 
вичерпання умовного позитивного потенціалу ідеї прогресу в її історичній реалізації має привести до 
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наслідків негативного характеру. Водночас, повернення до попереднього стану речей у зв'язку з 
вичерпанням потенціалу прогресивного розвитку якраз є неможливим саме внаслідок означеної ентропії у 
соціумі. Заміна цієї ідеї іншою не відбувається, бо її немає, а от пустотність смислів «вистрілює» повною 
мірою. Адже поняття тяглості історії теж є своєрідною науково-історичною вимогою підтримання 
неперевності мислення і, зокрема, історичного мислення. Але таке мислення має стати пустотним 
замінником міфомоделі у справі поширення згаданої ентропії, оскільки альтернативним варіантом для 
сучасного розвитку історичної ситуації є перерва поступовості, тобто соціальний колапс. 

Насправді вже сьогодні стає відомо, що такий варіант, хоч він є вкрай неприємним для нинішнього 
складу людства, є, тим не менше, фактичною умовою поширення напрямків біологічної еволюції, яка 
випливає з радикального тлумачення не тільки дарвінівської теорії природного відбору, але й з постулатів 
творчої еволюції А. Бергсона. Зокрема, мається на увазі те, що для свідомої себе істоти ми не маємо 
точного смислу слова існування, крім того, що це означає постійно створювати себе, але, водночас, як 
матеріальні утворення ми заперечуємо цей стан [3, 44]. Нічого не змінює, з точки зору онтологічної 
приреченості людства, кружляти по висхідній поширення пустотністі і прийняття позицій домінування 
генетичного підходу Р.Докінза, який стверджує, що генетична (тобто біологічна) еволюція − одна з 
багатьох можливих еволюцій, а, значить, і форми соціального життя, що нею викликані у людини, − тільки 
один з варіантів, до того ж, як стає зрозуміло − варіант плинний [6, 297]. А найголовне, такий висновок 
випливає з аналізу способу організації власного існування людиною, який у сукупній характеристиці є 
нищівним для природи взгалі та всього розмаїття видів живого, зокрема. Це, за наслідками, означає, що 
людина перетнула межу ентропійної рівноваги і хоча й забере з собою за межу існування величезну 
кількість видів живого, не зможе знищити саме життя, а тільки себе, і то у відповідності з мірою її 
руйнівного ефекту в межах самого біорозмаїття. Мабуть, слід визнати, що причиною появи такого стану 
речей можуть бути загальні закономірності розвитку взагалі, в результаті чого будь-яке відокремлене 
біологічне, а ширше − біоприродне утворення має певний термін існування, після якого, незалежно від 
потенціалу адаптивності, має відбутися «повне перезавантаження» цієї структури, що, власне, не 
суперечить, а підтверджує принцип оновлення як абсолютний. З іншого боку, альтернативним і, можливо, 
єдиним оптимістичним підходом для людини є визнання помилковості такого підходу. Тобто визнання 
помилки у мисленні і, як наслідок, зосередження на спробі її усунути. Саме тоді можливим є не стільки 
відміна суперечливо-катастрофічного сценарію розвитку, окресленого вище, а його позитивна 
трансформація. Для цього пропонується виявити механізм утворення дискурсивної пустотності у культурі. 
Культурологічний аргумент. У сучасному культурологічно-філософському дискурсі в межах традиційних 
підходів передбачається достатньо деталізоване обговорення класичних історичних напрямків розвитку 
думки, які насправді сприяють поглибленню феномену смислової пустотності. Тобто вони фактично 
поширюють той дослідницький підхід, який намагався подолати Е. Гуссерль своїм закликом «Назад до 
речей». Йдеться про те, що його радикальний заклик позбавитися шлейфу традиційного ідеологічного 
сприйняття певного феномену тільки фіксується, але аж ніяк не виконується. Складність виконання цього 
заклику зумовлено кризою гуманітарного знання у ХХ-ХХІ столітті. Хоч саме  ХХ століття принесло 
найбільш цікаві або навіть шокуючі відкриття в сфері розуміння людського духу або ж свідомості взагалі, 
однак аж ніяк не подолало того природного і первинного розриву, який, якщо йти до його витоків, 
пов'язаний з виникненням і поширенням самої культури як лона існування сучасної історичної людини і, 
можливо, як здається, її природної, точніше в річищі розуміння культури як другої природи, її природно-
штучної труни. Її склепіння в одному з основних елементів утворює інститут держави. У ньому виявляє 
себе симптом невдоволення культурою в аспекті влади, яку сам З.Фрейд і визначав чи не основною 
принадою людині у культурі і, відповідно, чинником цього невдоволення [9]. Все перелічене, зрозуміло, не 
може бути подано у стилі фундаментального академічного аналізу не тільки, з огляду на обмеженість 
формату цього матеріалу, але й принципово: адже «накручування» обсягів, об'єму використаних 
означників, що відповідає не стільки зростанню смислів, скільки їх нагромадженню і, як наслідок, 
«структурованій хаотичності». Це врешті-решт і приводить до означуваного феномену пустотності і є 
прямо протилежним заклику повернення до речей, до їхньої сутності за Гуссерем. 

Для виявлення механізму створення смислової пустотності розглянемо приклад, що ілюструє 
момент розриву руху думки і її перхід на іншу траєкторію смислів, що змінюють «ціннісний імпульс» думки 
на прикладі спроб зрозуміти сутність держави. Проаналізуємо один з уривків вітчизняного 
соціокультурологічного та політологічного дискурсу на цю тему. Як зазначають автори, спираючись на 
думку Гердера відносно ролі держави у суспільному житті, вона являє собою безсумнівне зло, оскільки 
вона протиприродна справжнім цілям людського буття (щастю) і, водночас, наводять дещо контраверсійну 
думку Г.Гегеля, який безпосередньо обґрунтовує головну мету повноцінного національного буття та 
концептуально пов'язує сутність нації (народу) зі створенням власної держави Ця думка насправді не 
являє собою нічого нового і є фундаментом гегелевської позиції щодо держави [4, 14]. 

Але що ж потрібно, на наш погляд, виокремити у цих положеннях як виконання заклику назад до 
речей? Звернемось до того ж витоку в особі Й.Шелінга, що на нього спираються автори статті, коли 
використовують його думку, що більша або менша кількість фізично подібних індивідів співіснує у просторі 
через спільність свідомості тобто спільність мови й міфології, колективних уявлень, що виникають разом із 
народом – як свідомість народу-індивіду, поставивши інші акценти [4, 14]. Здається, очевидною є річ, яка 
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залишається поза увагою саме в силу своєї фундаментальної первинності, що категорії, пов'язані з 
реалізацією потенціалу соціотворення − мова і міфологія. Чи не варто було б чекати, що саме це 
повернення до витоків, які насправді не залишаються без уваги й в інших дослідників в конфігурації їхнього 
тематичного інтересу, стане у їхньому розгортанні предметом дискурсу в даному разі. Натомість маємо 
підтвердження означеного феномену смислової пустотності: після Гердера і Гегеля, Вебер стає ще однією 
сходинкою обґрунтування необхідності і неминучості держави у «розвитку народів», а подальший розгляд 
стає певним підтвердженням несумісності гусерліанського заклику з духом «сучасного» соціогуманітарного 
мислення. Адже замість розгляду феноменальності, що веде до самої речі, тобто мови і міфу як, власне, і 
зазначають самі автори наприкінці аналізованого матеріалу, йде розгляд наслідків, а не сутності [4, 15]. 
Уникаючи занадто розлого цитування у надії, що методологічне зерно виявлення пустотності є зрозумілим, 
обмежимося штрихом наприкінці аналізованого фрагменту, де з'ясовується, що висновками цього 
матеріалу ми не наближались до речей, (хоча заради істини слід зазначити, що автори не декларували 
такого наміру, але прагнення наблизитись до суті речей припускається апріорно), а скоріше «веслували» 
від них, хоч як би ці зусилля не здавались такими, що лежать у площині наближення. Адже висновок, 
врешті-решт, посилює відчуття засмоктування у означену вище смислову пустотність. Про це свідчать, 
наприклад, такі прикінцеві положення: «Основні ідеї концепції нації, що була розроблена, перш за все, 
німецькими філософами та романтиками, зазнали радикальної критики в межах власне культурологічного 
підходу, у якому, починаючи з 80-х рр. XIX ст., на зміну принципам об'єктивного ідеалізму в націології й 
культурологічній теорії нації, прийшов соціологічний та психологічний суб'єктивізм; У нових соціально-
політичних умовах, коли сформувалися національні держави в Європі, радикально змінилася їхня 
соціальна структура, культурологічні концепції нації стали активно використовувати ідеї або лібералізму, 
або соціал-демократії; двома десятиріччями пізніше відомий німецький філософ О. Шпенглер 
запропонував також масштабну культурологічну модель утворення та специфіки західноєвропейського 
(«фаустівського») типу національних спільнот (у його визначенні – «народів, що живуть у стилі культури, 
історичні народи»), яку підкреслено намагався відокремити від ідеологічно заангажованого погляду на 
глобально-історичні та регіональні суспільно-політичні та етнокультурні процеси розвитку людства [3, 109–
169]. Приблизно у той же час А. Гітлер запропонував у «Main Kampf» расистську, радикально 
націоналістичну культурологічну модель націогенезу і нації [3, 18]. Адже головне питання після 
ознайомлення з таким дискурсом у тому, яким чином використати такий ілюстративний матеріал та його 
нейтралізуючі відносно основної частини викладу висновки, якщо насправді сприймати поштовхом до 
міркування та пізнавальної дії вказівки на мову і міфологію як фундамент існування та відтворення духу 
нації, а не обмежуватись та задовольнятись черговою, спрямованою у нескінчений смисловий простір 
констатацією того, що відомо з історії і стає нагадуванням шляхом вказівки на ключові праці «реальних» 
феноменологів міфології ХХ сторіччя − Шпенглера та Гітлера, для яких, міф і мова не були пустими 
знаками а поставали дієвою силою. 

Якщо повернутись до розуміння ситуації, що складається за такого підходу, то вона у тому, що 
переважна маса подібного наукового соціогуманітарного продукту існує тільки для того, щоб слугувати 
проміжним «науковим компостом», що маскує відтворення непридатності відобразити цілісність як умову 
істинності будь-якого пошуку, навіть якщо він виглядає наукоподібно в межах традиції, що його породжує. 
Наприклад, якщо ми візьмемо за основу імпліцитну вихідну тезу попередньо аналізованого матеріалу, що 
була вже наведена як позиція Гердера, яка говорить, що держава є злом, але її поява була неминучою і 
далі − в результаті всі нації поділяються на такі, що, як випливає з історичної логіки і практики: а) змогли 
створити державу і не змогли, бо не витримали викликів, що супроводжували це створення; б) створили 
державу, що ствердила себе як конкурентне та дієздатнє явище, або ж таку, що швидко (питання терміну 
існування теж важливе, бо інакше в силу має вступити дослідження про феномен історичної віртуальності 
і, таким чином, смисловї пустотності понять, фактично відповідно до тези Гегеля все дійсне є розумним а 
все розумне − дійсним), або не ствердила своєї незалежності та конкурентності витриманням вимоги 
термінів існування та відповідності власній державницькій ідеї і нарешті; с) не забуваємо про першу, 
фундуючу частину твердження − «держава − це зло». Саме з огляду на цю частину, ми маємо 
«пригадати», що етика наукового поводження з твердженнями не дозволяє нехтувати моральністю як не 
важливим і не значущим чинником, а перспектива застосування вимог до аналізу ситуації, що складається 
внаслідок такого твердження (держава-зло) вимагає погодитись з висновком, що і аналіз нацизму, і аналіз 
націоналізм, а сьогодні вже і розгортання державної машини тоталітарного рашизму (курсив мій − В.С.) 
буде не тільки неповним, а й принципово хибним без відповіді на запитання: а як було враховано 
антиморальну сутність держави при прийнятті та докладному історичному аналізові її проекцій. Тобто 
проявів у тих історичних формах держави і нації, які реалізовували себе як зло в своєму розгортанні. Адже 
саме цей чинник аж ніяк не відобразився у дослідженнях, саме тому, що як фундаментально-аксіологічний 
він має або «непомітно» відкидатись за замовчуванням, або висвічуватись у засадах будь-якого матеріалу 
як методологічний принцип, що проводиться у всьому матеріалі, і у кожній тезі і позиції виявляє свій вплив 
як сила тяжіння, що дозволяє людині ходити по Землі. Саме тому спробуємо узгодити положення про 
неминучість появи держави у народів, які (положення) взагалі претендують на оцінку їхнього стану чи то як 
єдиного етносу, чи то нації і, таким чином, всі як такі, що виділені за цією ознакою − мають підпадати під 
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дію закону Всесвітнього тяжіння (для соціуму), тобто створення держави, яку згідно наведеному вище 
аналізованому матеріалу з урахуванням думки Шеллінга, що нації об'єднує мова і міфологія. 

У результаті досить очевидної хоча і суто умоглядної операції виходить, що зло як суттєву 
характеристику держави в традиції філософсько-культурологічного (політологічного, соціально-
філософського широко зрозумілого економічного тощо) аналізу прийнято нівелювати до необхідної умови 
існування самого соціуму, який рухається, тобто існує за рахунок суперечностей. Не будемо 
зосереджувати поки що увагу на слушному і методологічно універсальному міркуванні, що суперечність як 
абсолютна категорія, що відображує двоїсту природу світу має розумітися як така, що створює рух думки у 
будь-якій наступній об'єднавчій тезі дискурсу і, таким чином, розколює її на нові протилежні твердження. 
Для нас важливо, для збереження самого сенсу дискурсу, акцентувати увагу на аксіологічно домінантному 
для нас міркуванні, що абстрактна вірність констатації суперечливої розірваності світу має 
підпорядкуватись у нашому аналізові моральному аргументу і вимозі досягнення його – світу − історичної 
(навіть за умови тимчасовості) єдності, оскільки смисл людського пізнання, врешті-решт пов'язується не 
стільки з досягненням істини, скільки з перебуванням у єдності і гармонії зі світом. Ця, здавалося б 
очевидна «істина» (яку потрібно взяти в лапки, щоб відрізнити від істини взагалі, яку тільки що ми 
дискредитували у власних очах як вінець пізнання і соціального руху) і буде точкою відліку подальшого 
дослідження. 

Висновки. З урахуванням зазначеного та повертаючись на коло попереднього аналізу, слід взяти до 
уваги наступне: визнання та постійне застосування принципу аксіологічної верифікації тексту (назва, яку 
пропонується застосовувати для розуміння наслідків та врахування результатів такого підходу) дозволяє 
оперувати традиційною аргументацією та етапністю «начебто» наукового аналізу соціогуманітарної 
тематики у новий спосіб. Йдеться про симультанність наведення аргументу в традиційній логіці 
сприйняття, яка і породжує феноменологічну обгортку речі і протиставлену їй аргументацію руйнування, 
яка дозволяє або намагається її одночасно спростовувати і слідкувати за наслідками такої процедури. 
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LEGAL CULTURE AND STATE-BUILDING: CORRELATION SPECIFICS  
IN MODERN UKRAINE 

 
The purpose of this work is to identify the main theoretical and methodological approaches to understanding the legal culture 

of the domestic society in modern conditions and to show its correlation with processes of building the democratic Ukrainian state. The 
methodology of research is a combination of general scientific and philosophical-legal methods, approaches and principles. Thus, the 
method of philosophical-legal reflection contributed to rethinking the latest experience of domestic nation-building and determining the 
role and place of legal culture in it. The structural-functional approach has become the basis for understanding the trends and problems 
in building a democratic state in Ukraine and the formation of an activist type of the legal culture in the national society. The scientific 
novelty of this work is the comprehensive disclosure of the interaction of nation-building processes and the establishment of the 
democratic legal culture in Ukraine. The study emphasizes that values of the legal culture of domestic society are actualized during 
nation-building and, vice versa, the democratic progress of our country contributes to the formation of legal knowledge, legal skills, 
positive legal stereotypes in public sense of justice. Conclusions. The development of the Ukrainian state is in dialectical unity with the 
development of the legal culture of the domestic society. A democratic state as an institution for the realization of democracy requires 
the existence of an activist legal culture of a democratic kind in the subjects of social relations. To date, Ukrainian citizens have gained a 
real opportunity to increase their influence on making decisions at the level of local self-government through the implementation of the 
reform of power decentralization. Such structural changes in the organization of power objectively contribute to the development of the 
legal culture of subsidiarity, which involves the rational distribution of powers and resources between central and local government, 
more active and responsible attitude of citizens towards socially significant issues. At the same time, the development of the legal 
culture and democratic progress of our state are hampered by the ineffectiveness of the judiciary and the law-enforcement system, 
confusion in legislative norms and regulations, corruption of state officials, the lack of legal education for young people, the influence of 
criminality on business and politics, the peculiarities of the mentality and the historical past of our people, etc. 

Key words: legal culture; state-building; decentralization; democracy; activist legal culture. 
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Правова культура та державотворення: особливості кореляції в сучасній Україні 
Мета роботи − визначити основні теоретико-методологічні підходи до розуміння правової культури вітчизняного соціуму 

у сучасних умовах й показати її корелятивність з процесами розбудови демократичної Української держави. Методологія 
дослідження становить поєднання загальнонаукових та філософсько-правових методів, підходів й принципів. Так, метод 
філософсько-правової рефлексії сприяв переосмисленню новітнього досвіду вітчизняного державотворення та визначенню ролі 
й місця в ньому правової культури. Структурно-функціональний підхід став підґрунтям для розуміння тенденцій та проблем у 
розбудові демократичної держави в Україні й становлення у вітчизняному соціумі правової культури активістського типу. 
Наукова новизна роботи полягає у комплексному розкритті взаємодії державотворчих процесів та становленні демократичної 
правової культури в Україні. У дослідженні наголошується на тому, що цінності правової культури вітчизняного суспільства 
актуалізуються під час державотворення й навпаки демократичний поступ нашої країни сприяє формуванню правових знань, 
правових навичок, позитивних правових стереотипів у суспільній правосвідомості. Висновки. Розбудова Української держави 
знаходиться у діалектичній єдності з розвитком правової культури вітчизняного соціуму. Демократична держава як інститут 
втілення народовладдя передбачає наявність у суб᾽ єктів суспільних відносин активістської правової культури демократичного 
ґатунку. На сьогоднішній день, українські громадяни отримали реальну можливість посилення впливу на прийняття рішень на 
рівні місцевого самоврядування завдяки здійсненню реформи децентралізації влади. Такі структурні зміни організації влади на 
місцях об᾽ єктивно сприяють розвитку правової культури субсидіарності, яка передбачає раціональний розподіл повноважень 
та ресурсів між центральними й місцевими органами управління, більш активній та відповідальній позиції громадян щодо 
суспільноважливих проблем. Разом з тим, розвиток правової культури та демократичний поступ нашої держави гальмуються 
неефективністю судової влади та правоохоронної системи, плутаниною у законодавчих нормах й підзаконних актах, 
корумпованістю державних чиновників, відсутністю системи правового виховання молоді, впливом криміналітету на бізнес й 
політику, особливостями менталітету та історичного минулого нашого народу тощо. 

Ключові слова: правова культура; державотворення; децентралізація; демократія; активістська правова культура. 
 
Таций Василий Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, ректор Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого; Данильян Олег Геннадьевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого 

Правовая культура и государственное строительство: особенности корреляции в современной Украине  
Цель работы − определить основные теоретико-методологические подходы к пониманию правовой культуры 

отечественного социума в современных условиях и показать ее коррелятивность с процессами развития демократического 
Украинского государства. Методология исследования составляет сочетание общенаучных и философско-правовых методов, 
подходов и принципов. Так, метод философско-правовой рефлексии способствовал переосмыслению новейшего опыта 
отечественного государственного строительства и определению роли и места в нем правовой культуры. Структурно-
функциональный подход стал основой для понимания тенденций и проблем в развитии демократического государства в 
Украине и становления в отечественном социуме правовой культуры активистского типа. Научная новизна работы 
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заключается в комплексном раскрытии взаимодействия процессов государственного строительства и становления 
демократической правовой культуры в Украине. В исследовании отмечается, что ценности правовой культуры отечественного 
общества актуализируются во время государственного строительства и наоборот демократический процесс в нашей стране 
способствует формированию правовых знаний, правовых навыков, позитивных правовых стереотипов в общественном 
правосознании. Выводы. Развитие Украинского государства находится в диалектическом единстве с развитием правовой 
культуры отечественного социума. Демократическое государство как институт воплощения народовластия предполагает 
наличие у субъектов общественных отношений активистской правовой культуры демократического толка. На сегодняшний 
день, украинские граждане получили реальную возможность усиления влияния на принятие решений на уровне местного 
самоуправления благодаря осуществлению реформы децентрализации власти. Такие структурные изменения организации 
власти на местах объективно способствуют развитию правовой культуры субсидиарности, которая предусматривает 
рациональное распределение полномочий и ресурсов между центральными и местными органами управления, более активной 
и ответственной позиции граждан по общественно-значимым проблемам. Вместе с тем, развитие правовой культуры и 
демократический процесс в нашем государстве тормозятся неэффективностью судебной власти и правоохранительной 
системы, путаницей в законодательных нормах и подзаконных актах, коррумпированностью государственных чиновников, 
отсутствием системы правового воспитания молодежи, влиянием криминалитета на бизнес и политику, особенностями 
менталитета и исторического прошлого нашего народа и т.д. 

Ключевые слова: правовая культура; государственное строительство; децентрализация; демократия; активистская 
правовая культура. 

 
Relevance of the topic. The pace and quality of the state-formation process in modern Ukraine are 

conditioned by purely legal and institutional factors, as well as by the level of spiritual progress of society. One of 
the manifestations of the spiritual maturity of the subjects of social relations is the degree of their legal culture 
development. The phenomenon of legal culture has a multifaceted manifestation, affecting various aspects of life 
of the modern democratic state: the nature of the state institutional and legal strategy; the quality of 
parliamentarism in general and law-making activity in particular; the degree to which the law is implemented in 
society; the level of violence and the nature of crime in the country, etc. Social significance of legal culture, its 
permanent influence on the course of state-formation processes in Ukraine has led to a multifaceted scientific 
reflection in this area. 

Analysis of research and publications. In the modern scientific discourse, the theme of legal culture is quite 
popular, since a number of important processes for the state and society depends on its quality: the subject-object 
relations in the system of power, the efficiency of the activity of judicial and law-enforcement agencies, the level of 
crime in society, the success of implementation democratic reforms and so on. It is worth noting that a number of 
scientific works are devoted to understanding the value significance of legal culture as the basis of state formation, 
defining the determinant role of legal culture in the course of various social processes. 

In particular, the researchers S. Tolmachova, S. Sitieva, A. Koltunova substantiate the idea that in the periods 
of socio-economic instability with the growth of protest mood, the activation of migration processes, the question of 
formation of legal culture of a person becomes of special relevancy. One of the main indicators of the formation of 
legal culture in society, along with the dynamics of the offenses commission is a tendency to deviant behavior [14, 
1356]. Accordingly, the participation of citizens in protest actions, the presence in society of a certain percentage of 
subjects inclined to deviant behavior directly affect the stability of the state, the nature of the reforms. 

In the scientific discussions of the present day, the problem of correlation of the concept “legal culture” with 
other concepts – “constitutional culture”, “legislative culture”, etc. - is actively negotiated. Thus, D. de Ruescher 
states that legal culture has an important institutional value and a powerful social effect. At the same time, the 
legal foundations of the state are closely connected to the legislative culture, which is based on principles, and not 
on empirical judgments [12]. Instead, researchers K. Kontiades and A. Fotiadu justify the expediency of using the 
notion of “constitutional culture”, which is a kind (a subsystem) of legal culture [10]. 

In general, foreign experts note that legal culture remains fundamentally ambiguous concept. In their view, 
it is connected with the complexity of financing comprehensive studies, which compare legal cultures. As a rule, 
the study of legal cultures is rather one-dimensional or two-dimensional and focuses on the various formal 
features of the legal culture of a particular country, rather than on a transnational comparison [11]. 

Upon reviewing the existing reseach woks it can be stated that in domestic studies considerable attention is 
paid to the institutional and non-institutional dimensions of the existence of legal culture, in particular its dialectical 
interrelationship with the state formation. As O. Makeyeva convincingly proves, legal culture is a powerful factor in 
the development of the legal system and plays one of the leading roles in the democratic transformations of 
modern Ukraine [3]. 

From the point of view of O. Makarova and Yu. Krylova, legal culture is the spiritually valuable core of 
nation building. It determines the formation of the legal system and civil society in the country, it forms the basis 
for the development of legal conscience of the population [2]. 

Thus, the analysis of scientific literature on this issue, marking out not yet sufficiently developed aspects of 
legal culture as a factor of democratic state formation, became the basis for the formulation of the purpose of the 
study. So, in our scientific research, we are planning to identify the main theoretical and methodological 
approaches to understanding the legal culture of domestic society in modern conditions and to show its 
correlation with the processes of building the democratic Ukrainian state. 

Presentation of basic materials. 
Deciding on the conceptual apparatus of our study, it is worth noting that the understanding of legal culture 

has various scientific interpretations and substantial shades. 
According to domestic researchers, legal culture is a system of legal values that correspond to the level of 

legal progress achieved by society and reflect in a legal form the state of individual freedom, and other social 
values. It reflects the level of development of legal consciousness in society, the system of law and legislation, 
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legal practice and legal science, covers the totality of all legal values created by people in the legal field. The high 
level of legal culture of society is one of the important features of civil society and the rule of law, which is based 
primarily on the principles of the rule of law and legal law, respect for the fundamental rights and freedoms of a 
man and a citizen. Therefore, legal culture and legal consciousness interact with the existence and functioning of 
each other [4, 425]. 

In turn, foreign scientists K. Kontiades and A. Fotiadu use the notion “constitutional culture”, which is a kind 
(a subsystem) of legal culture. In particular, they state that “constitutional cultures reflect the general 
understanding and attitude to the constitution. The constitutions appear and are adopted within the framework of a 
certain legal culture, and also act, are applied, interpreted, and developed within the framework of this legal 
culture and with its help” [10, 207]. 

From the point of view of D. Nelken, in the present realities the concept of legal culture is often used to 
characterize the differences between legal systems (for example, presented in the tendencies of the existence of 
judicial and penitentiary institutions). According to the aforementioned expert, it is recommended to use it in the 
explaining the reasons that determine different attitudes of citizens and societies to the enforcement of the law. 
The concept of legal culture also finds its place in the assessment of pluralistic interactions between different 
types of law and in the attempts to understand how international or mixed courts overcome controversial cultural 
norms that are reflected in judicial practice of different jurisdictions [13, 46]. 

In the domestic philosophical and legal tradition, the tendency towards a combination of “institutional” and 
“non-institutional” understanding of the foundations of the legal culture existence is traced. Thus, according to I. 
Yakovyuk, legal culture is not an ordinary structural element of the legal system, as, being its qualitative 
characteristic, it is the characteristic of all spheres of legal life of society. That is, legal culture is a criterion on the 
basis of which one can assess the degree of development of the legal system and its structural elements 
according to their correspondence to that state that the implementation of the dominant model of statehood in a 
society requires. [9, 47]. 

One can agree with the statement of this scholar that the type, character, basic determinants of the legal 
culture of society as a whole reflect the peculiarities of the state-building progress of a certain people. At the same 
time, the deformed legal culture of individual citizens and segments of the population negatively affects the pace 
of democratic transformations in the state, in particular, in Ukraine. 

Continuing the aforementioned logic, O. Makeyeva points that it is precisely the legal culture as a factor in the 
development of the legal system must play a leading role in the democratic transformations in Ukraine; it is closely 
linked with all elements of the legal system, the formation of the citizens’ legal consciousness, the new vision of the 
state as the democratic, sovereign and independent, the awareness of the relationship between law and laws, with 
the recognition of the priority role of a person and a citizen in legal relations. It is important to form legal values which, 
by their qualitative property, contribute to the legal development of an individual, the positive nature of his/her legal 
activity, the real provision of the highest value - the realization, protection of human rights [3, 51]. 

In our time, the course and results of structural reforms in Ukraine are also determined by the legal culture 
of the subjects of their implementation. The level of legal knowledge, legal skills, and the development of the legal 
consciousness of the participants in the nation building condition the success of the ultimate goal, which is the 
development of the democracy and the rule of law state in Ukraine. 

The experts convincingly prove that without a high level of legal awareness and legal culture of each 
individual citizen of Ukraine, realization of the goals proclaimed by the Constitution is impossible. In particular, O. 
Makarova and Yu. Krylova point out that legal culture is a fundamental factor in the process of nation building, it 
contributes to the formation of the legal system and civil society in the state, since only on the basis of a highly 
developed civil society and the rule of law it is possible to build a true democratic state with a law-aware 
population. Building the rule of law state without raising the legal culture and the level of citizens’ legal awareness 
is impossible. Increasing the level of legal culture of society, in turn, requires an increase in the level and quality of 
the organization of legal education, which is carried out through education, propaganda, agitation and self-
education [2, 105]. 

Obviously, the legal culture determines in the final dimension the fate of political and legal reforms, the 
reform of the judicial system, of the legal acts and institutions. It depends on the level of legal culture whether they 
will act or not. The most important function of legal culture in modern society is the formation of legal conditions, in 
which the discussion is conducted, discussions of issues of common interest both for individual persons and the 
state, public opinion and expectations are formed [7, 291-292]. 

At the same time, there are a number of reasons in Ukrainian society that hinder the development of the 
democratic legal culture and reduce the quality of institutional transformations in the state. Among them one can 
distinguish the following: the absence of the theoretically grounded state conception of the formation of the legal 
culture of the population of Ukraine; the weakness and disorganization of the social institutions that should be 
involved in this process; the lack of the necessary number of trained legal experts for legal education of the citizens 
and the formation of their skills in legal behavior, etc. All this complicates already difficult situation connected with the 
formation of legal culture in the country and the implementation of legal reform in Ukraine [5, 212]. 

In our time, the considerable negative influence on the development of the legal culture of all subjects of nation 
formation is made by the ineffectiveness of the judicial and law-enforcement systems that are incapable of fully 
implementing the principle of “inevitability of punishment”, and as a consequence, of the establishment of social 
justice. 

According to O. Punko, the activity of the judiciary, the structure of which includes the Constitutional Court 
of Ukraine, the general courts headed by the Supreme Court of Ukraine and the system of arbitration courts, is of 
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great importance for the legal education and citizens’ culture. The judges and the judiciary organs facilitate the 
acquisition by citizens of complete, accurate and specific legal information, the formation of their law-abidingness, 
etc. Legal knowledge received by the citizens in courts has an important preventive value. It is necessary to 
increase the role of this function of the courts by translating the most important from the point of view of public 
opinion court processes, by improving the practice of participating of public prosecutors and public defenders in 
the trials, by increasing the time of admission of the citizens by judges, etc. [6, 45-46]. 

The arbitrariness of officials, corruption, non-compliance with legal norms by the representatives of power 
at different levels of the state administrative apparatus also do not contribute to the formation of the democratic 
legal culture. That is why Ukraine needs further development of democratic nation formation, an activist type of 
legal culture, qualitative reforms in the interaction of a person and state institutions. 

In this sense, we emphasize that the logic of the development of the democratic state requires continuous 
improvement of the mechanisms and forms of people’s representation in the government, creation of institutional 
and regulatory conditions for increasing the influence of citizens on the decision-making at the national and local 
levels. In our opinion, the fulfillment of these tasks requires qualitative changes in the legal culture of both society 
as a whole and individual citizen. Social activity and civic responsibility of a person and various segments of the 
population should become a pledge of continuous improvement of democratic procedures in our state and 
promote the accountability of the people in power to the society for their actions. 

At the present stage of the national state-building, the above-mentioned imperatives of the democratization of 
the public life have been manifested in the implementation of the decentralization of power. In this context, the legal 
culture of subsidiarity, which provides for a rational distribution of functions, rights and responsibilities between all 
levels of government, becomes of a particular importance. In order to achieve this goal, the government system in 
the regions of Ukraine should provide real opportunity for a person to receive the maximum amount of services from 
the authorities. This task will be realized under many conditions, one of which is to increase the level of legal culture 
of subsidiary management personnel by overcoming existing deformations of the legal consciousness. Due to the 
active participation of local communities in public affairs, the quality of governance both of particular territories of 
Ukraine and the state as a whole can be improved. For Ukraine, the establishment of the local self-government 
institution as an integral attribute of civil society and an innovative entity of state-building is extremely important. At 
the same time, for the qualitative growth of level of the legal culture subsidiarity of the people in power, who head 
local communities, the positive changes in their legal consciousness are important, as well as raising the level of 
personal responsibility for making administrative decisions. The development of legal culture of subsidiarity at the 
local level will contribute to solving the following tasks: 

 improvement of the protection of the rights and freedoms of citizens;  

 increasing the strictness to the candidates for the local deputies and local self-government bodies in general;  

 creating comfortable conditions for the development of citizens at the expense of equitable redistribution 
of local budgets and the adoption of balanced solutions taking into account the interests of the communities;  

 implementation of the partnership philosophy in the triangle of central government – organs of the local 
self-government - citizen [1, 42-43]. 

In general, as the European experience of state-building shows, the legal culture of citizens evolves under 
the influence of the general democratization of public life, the real provision of opportunities for a legal way to 
defend their own interests in court, with the help of political parties and public organizations, lobby groups, etc. 

Experts say that the ideological concepts that establish an opportunity to overcome modern problems of 
state-building are scientificly developed. Based on the mental achievements of the European civilization of our 
time, the relevant value orientations have been worked out and fixed, the central among which are the following: 

– democracy which is genuine, representative, not decorative; 
− the rule of law state based on well-known principles laid down primarily in the Declaration of Human 

Rights and in other international standards; 
− implementation of the principle of responsibility of the state to the citizen in the state-building mechanism;  
− embodiment of a fundamental European value - a developed civil society; 
− pluralistic party structurization of society, which expresses the interests of all social groups of the 

population without exception, and is a fundumental precondition for the development and approval of the system 
of social discourse, that is, diverse and constant social dialogue;  

− care for the middle class;  
− care for the sphere of “subtle structures”: literature, art, all possible civil unions, etc. - not only as crucial 

means of survival in the conditions of the information society, but as the deepest foundations of the existence of 
democracy and functioning of a full-valued civil society;  

− recognition of law as the main resource of the modernization mechanism of state creation;  
− formation of a national elite on the basis of the own national idea [8, 89-90]. 
The above-mentioned value orientations are the basis for the further development of the democratic legal 

culture of an activist type and the consistent implementation of systemic reforms in Ukraine. As it is known, the 
legal culture is formed under the influence of political, moral, socio-economic, spiritual and other factors and 
contains the so-called “institutional memory” about the experience of nation-building. Legal culture is the 
embodiment of customs, traditions, norms and ideas about the fair arrangement of the state, accumulated by a 
certain people (or society) during a long historical period. 

Thus, the scientific novelty of the work is in the comprehensive disclosure of the interaction of state-building 
processes and the establishment of the democratic legal culture in Ukraine. The study emphasizes that the values 
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of the legal culture of the domestic society are actualized during the nation-building and, vice versa, the 
democratic progress of our country contributes to the formation of legal knowledge, legal skills, positive legal 
stereotypes in social legal consciousness. 

Conclusions. The development of the Ukrainian state is in dialectical unity with the development of the legal 
culture of the domestic society. A democratic state as an institution for the realization of democracy foresees the 
existence of an activist legal culture of a democratic kind in the subjects of social relations. To date, Ukrainian 
citizens have gained a real opportunity to increase their influence on the decision-making at the level of local self-
government through the implementation of decentralization of power reform. Such structural changes in the 
organization of power on the places objectively contribute to the development of the legal culture of subsidiarity, 
which involves the rational distribution of powers and resources between the central and local governments, a 
more active and responsible attitude of citizens towards socially significant issues. At the same time, the 
development of the legal culture and democratic progress of our state are hampered by the ineffectiveness of the 
judiciary and law-enforcement system, confusion in legislative norms and regulations, corruption of state officials, 
the lack of legal education for young people, the influence of criminality on business and politics, the peculiarities 
of the mentality and the historical past of our people, etc. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Метою статті є дослідження проблем стану соціокультурної сфери сільських територій у контексті сталого розвитку. 
Методологія дослідження ґрунтується на використанні культурологічного та історико-порівняльного підходу і критичному 
аналізі теоретичних та практичних даних у виявленні проблем соціокультурної сфери. Наукова новизна полягає у означенні 
стану соціокультурної сфери у сільській місцевості як інтегрального показника сталого розвитку України.  Висновки. Стан 
соціокультурної сфери відображає стан тріади сталого розвитку (господарство-людина-природа) в цілому. Коли при аналізі 
стану зазначеної сфери будуть помітні покращення, то сміливо можна стверджувати, що сталий розвиток переходить на рівень 
зростання. Позаяк у дослідженні соціокультурної сфери в цілому не завжди можна бачити ситуацію у розрізі, пропонується 
досліджувати дану сферу за її показниками на сільських територіях, тобто використовувати стан соціокультурної сфери 
сільських територій як інтегральний показник сталого розвитку. 

Ключові слова: соціокультурна сфера; сталий розвиток; сільські території; інтегральний показник.  
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Социокультурная сфера сельских территорий в контексте устойчивого развития  
Целью статьи является исследование проблем состояния социокультурной сферы сельских территорий в контексте 

устойчивого развития. Методология исследования основана на использовании культурологического и историко-сравнительного 
подхода, а также критическом анализе теоретических и практических данных в выявлении проблем социокультурной сферы. Научная 
новизна заключается в обозначении состояния социокультурной сферы в сельськой местности как интегрального показателя 
устойчивого развития. Выводы. Состояние социокультурной сферы отображает состояние триады устойчивого развития (хозяйство-
человек-природа). Когда при анализе состояния этой сферы будут видны улучшения, то смело можно утверждать, что устойчивое 
развитие переходит на уровень возрастания. Поскольку в исследовании социокультурной сферы в целом не всегда можно видеть 
ситуацию в разрезе, предлагается ее исследование по ее показателям на сельских территориях, то есть использование состояния 
социокультурной сферы сельских территорий как интегрального показателя устойчивого развития. 

Ключевые слова: социокультурная сфера; устойчивое развитие; сельские территории; интегральный показатель. 
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Socio-cultural sphere rural territories in the context of sustainable development  
The purpose of the article is to study the problems of the socio-cultural sphere of rural areas in the context of sustainable 

development. The methodology of the research is based on the use of historical-comparative approach and critical analysis of theoretical and 
practical data in identifying problems of the socio-cultural sphere. The scientific novelty is to indicate the state of the socio-cultural sphere in 
the countryside as an integral indicator of sustainable development of Ukraine. Conclusions. The state of the socio-cultural sphere reflects the 
state of the triad of sustainable development (economy-man-nature) as a whole and at a time when there will be significant improvements in the 
analysis of the state of this sphere, then it can safely be said that sustainable development goes to a level of growth. Since, in the study of the 
socio-cultural sphere as a whole, it is not always possible to see the situation in the context of the proposed study of this sphere on its indicators 
in rural areas, that is, use the state of the socio-cultural sphere of rural areas as an integral indicator of sustainable development.  

Key words: sustainable development; rural areas; socio-cultural sphere; integral indicator. 

 
Актуальність теми дослідження. Концепція сталого розвитку визнана домінантною ідеологією розвитку 

людської цивілізації у ХХІ ст. Інакше кажучи, сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за 
якого ефективно розв'язуються найважливіші проблеми задоволення потреб суспільства. На сьогоднішній 
день при впровадженні концепції сталого розвитку акценти змістилися на економічну складову, тому 
актуальним постає питання розгляду стану економіки, зокрема сільських територій, крізь призму 
соціокультурної сфери. 

Метою статті є дослідження проблем стану соціокультурної сфери сільських територій у контексті 
сталого розвитку. 

Ступінь наукової розробки. Проблеми розвитку сільських територій уже тривалий час вивчаються 
українськими вченими-економістами, серед яких М.Малік, О.Павлов, В.Юрчишин, О.Шебаніна та інші. 
Питанням розвитку соціокультурної сфери села присвячені наукові праці таких відомих вчених, як 
В.Амбросов, М.Кропивко, П.Макаренко, В.Геєць, Е.Лібанова, У.Садова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років занепад мережі установ, організацій і закладів 
соціально-культурної сфери в сільській місцевості України створює проблеми не тільки в наданні послуг 
населенню в цій сфері, а й у відродженні й розвитку народного й професійного мистецтва, мистецького 
аматорства, забезпеченні інтенсивного розвитку національних культурних індустрій. До того ж, в Україні 
прослідковується слабка адаптованість діяльності закладів соціально-культурної сфери до ринкових умов 
господарювання. Тобто прослідковується тісний зв'язок соціокультурної сфери і економіки. Також значний 
вплив на функціонування закладів соціально-культурної сфери здійснює і навколишнє середовище. А це вже 
зв'язок соціокультурної сфери і екології. Соціокультурна сфера немислима без економічної і екологічної 
складових. Тобто можна стверджувати, що соціокультурну сферу можна розглядати як повноправний 
компонент в концепції сталого розвитку. 
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Сьогодні сталий розвиток є базовою моделлю і уособленням суспільства загального благополуччя. Поряд із 
тим, що структурно-інституційна сутність сталого розвитку багатокомпонентна, в ній важливу роль відіграють 
економічна і екологічна компоненти, соціокультурний контекст сталого розвитку є чи не найбільш 
визначальним. Концепція сталого розвитку покликана створити нормальні (розумні) умови для розвитку і 
відтворення людини у теперішній час і в майбутньому.  

Сталий розвиток – це процес розбудови держави на основі узгодження і гармонізації соціальної 
(соціокультурної), економічної та екологічної складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх 
поколінь. Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина – господарство – природа. 
Сталий розвиток узагальнює процес виживання і відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожної 
окремої людини в суспільстві, забезпечення її прав і свобод, збереження навколишнього природного 
середовища, формування умов для відновлення біосфери та її локальних екосистем, орієнтацію на 
зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище й гармонізацію розвитку людини в природі 
[11]. В Україні одними з основних цілей сталого розвитку є добробут (запровадження єдиних соціальних 
стандартів на основі науково обгрунтованих нормативів) і справедливість (встановлення гарантій рівності 
громадян перед законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального, екологічного і 
соціального благополуччя) [9]. Виходячи з вищевказаного досягнення намічених цілей можна прослідкувати 
через  рівень розвитку соціокультурної сфери. Вона є своєрідним інтегратором цих  цілей.  Соціально-
культурна сфера – складне, багатоаспектне і неоднозначне поняття. Одні автори визначають дану сферу як 
сукупність підприємств, що випускають продукт, зв’язаний із життєдіяльністю людей, і в цьому випадку до 
соціально-культурної сфери відноситься досить багато галузей економіки. Інші вкладають в поняття 
соціально-культурної сфери сукупність підприємств, які виконують соціально-культурні функції, що мають 
значення для культурного рівня всього суспільства, в цьому випадку в соціально-культурну сферу входить 
досить вузький перелік підприємств: театри, бібліотеки, музеї, клуби [3; 6]. Сільські території відіграють 
важливу роль у процесі функціонування будь-якої держави. В середньому у світі сільські території складають 
75% від загальної площі, де проживає 51% всього населення світу [5]. 

Останнім часом поняття «сільські території» широко використовується в науковій літературі. Так 
відомий економіст С. Мельник [7] визначає сільську територію, як історично сформований елемент 
поселенської мережі, що поєднує організаційну й функціональну сукупність. На думку В.Славова і 
О.Коваленка, сільська територія є економічно-екологічною категорією, де економічно і екологічно 
збалансовані та енергетично взаємопов’язані різні ресурси з метою створення сукупного суспільного 
продукту конкретної території та повноцінного життєвого середовища для сучасного і майбутніх поколінь [10]. 
Булавка О., уточнює сутність категорії і зазначає, що за своєю організаційною структурою сільські території 
уособлюють у собі двоблокову побудову: поселенську мережу – як першооснову їх розвитку і власне 
земельну територію [8].  Ми погоджуємося з думкою, що сільські території — це не тільки просторовий базис 
виробництва, а й природне середовище та місце життєдіяльності людей на якому необхідно досягати 
кращих умов буття для його мешканців. 

Стан соціокультурної сфери розглянемо більш детально. Сьогодні щодо культури діє все той же 
«залишковий принцип». Позбавлена державних дотацій, сфера культури катастрофічно зменшується 
в кількісних показниках і втрачає якісні позиції. Для порівняння стану соціокультурної сфери було узято дані 
1990 та 2017 років, але дані 2017 року приводяться без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях, тому також були використані дані за 2013 рік. Отже, зменшується кількість дошкільних 
закладів (з 24,5 тис. у 1990 р. до 16,7 тис. у 2013 р. та 14,9 у 2017 р.); загальноосвітніх закладів та учнів у них 
(якщо у 1990/91 навчальний рік працювало 21,8 тис. шкіл, в яких навчалося 7,1млн учнів, то у 2013 році 
показник зменшився на 2,5 тис. шкіл, а кількість учнів у них зменшилася до 4,2млн та у 2017 році  кількість шкіл 
становить 16,2 тисячі, а учнів – 3,9млн); з 25,6 тис. бібліотек 1990 р. за 27 років залишилося 16,8 тис; 
кількість закладів клубного типу за цей же період зменшилась з 25,1 тис. до 17,1 тис (2013 р. – 18,5 клубних 
закладів); кількість кінотеатрів скоротилася протягом зазначеного часу у 27 разів. Ті заклади культури, які 
працюють нині в Україні, суттєво знизили показники своєї діяльності: порівняно з 1990 р. (15,0 млн. осіб) 
кількість відвідувань концертів у 2013 р. (4,6 млн. осіб)  та 2017р. (2,8 млн. осіб) скоротилася втричі та вп’ятеро 
відповідно, і це враховуючи той факт, що кількість концертних організацій збільшилась майже вдвічі, а при 
невеликому зростанні кількості театрів зменшилася у 2017 р. з 17,6 до 6,2 млн., при цьому кількість музеїв 
зросла на 360 одиниць (на 168%), а кількість їх відвідувань навпаки знизилась з 31,8 до 16,4 млн. [4]. 
Звичайно, за цими кількісними показниками стоїть багато причин, у тому числі й такі, які на перший погляд ніби 
не залежать від політики держави (так, зменшення кількості учнів можна пояснити демографічною ситуацією; 
але зменшення народжуваності також великою мірою залежить від соціальної політики). Фактом залишається 
недофінансування соціокультурної сфери протягом усіх років існування незалежної України. Зокрема, в 
Державному бюджеті 2018 бюджетні видатки на духовний та фізичний розвиток, в т.ч. на культуру та 
мистецтво, складає 0,80% від загального бюджету [2]. Варто зауважити, що відповідний показник видатків в 
розвинених країнах складає в середньому 2-3% (Австрія – 2,17 %, Нідерладни – 2,07%, Швеція і Італія – 
2,02%). В постсоціалістичних країнах, які успадкували з часів планової економіки розвинену мережу 
культурних закладів вказує на те, цей показник становить 2,5-3,5% (Чехія – 2,32%, Угорщина - 2,78%, Латвія – 
3,58%). Станом на 2007 рік основами законодавства про культуру було визначено наступне – державна 
гарантія асигнування розвитку культури повинна становити не менше 8% від видатків державного бюджету. 
Попередні дані вказують на не реалістичність таких тверджень, а на сьогоднішній день даний показник взагалі 
в 10 разів менший. Разом з тим, незадовільний стан сфери поглиблюється диференціацією у споживанні 
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культурних послуг у розрізі місто-село. Спостерігається значна різниця у витратах на культурні послуги, так, 
жителі міст витрачають на соціокультурні послуги у 3-3,5 рази більше ніж сільські жителі [4]. Причинами цього 
є як значно нижчий рівень доходів жителів сільських територій, так і скорочення закладів соціокультурної 
сфери у сільській місцевості. Більше того, діюче законодавство має рекомендаційний характер і практично не 
створює перешкод для такого скорочення що, як наслідок, призводить до зниження доступу до 
соціокультурних благ. Також, через брак фінансування має місце фізична та моральна зношеність закладів 
соціокультурної сфери.  Низький сучасний рівень соціальної та культурної інфраструктури села створює 
реальні передумови для погіршення соціально-демографічної ситуації на сільських територіях. Причинами 
цього можна назвати залишковий принцип бюджетного фінансування їхніх потреб; невиправдано занижені 
соціальні витрати на сільський сектор в державному бюджеті; недосконалість законодавчої бази, якою 
регламентується низка питань у сфері надання соціокультурних послуг. 

Як вже було зазначено, сталий розвиток становить собою «тріаду» - людина (суспільство) – 
господарство (економіка) – природа (екологія), а соціокультурна сфера виконує функції, що мають значення 
для культурного рівня суспільства. Концепція сталого розвитку передбачає гармонійне співвідношення її 
компонентів, що може бути виражене у фінансовому вимірі, в конкретних випадках, у бюджетних видатках на 
сферу. На нашу думку, якщо один з компонентів тріади не розглядається як стратегічно важливий компонент 
це вказує на те, що стратегія сталого розвитку є на етапі становлення. Таким чином, стан соціокультурної 
сфери відображає стан тріади в цілому і у той час, коли при аналізі стану зазначеної сфери будуть помітні 
покращення, то сміливо можна стверджувати, що сталий розвиток переходить на рівень зростання. Так як, 
при дослідженні соціокультурної сфери в цілому не завжди можна бачити ситуацію у розрізі нами 
пропонується дослідження даної сфери за її показниками на сільських територіях, тобто вважаємо доцільним 
використовувати стан соціокультурної сфери сільських територій як інтегральний показник сталого розвитку. 

Висновки. Сутність сталого розвитку полягає у збалансованості економічних, соціальних і екологічних 
сфер життя. Це той ідеал розвитку, до якого потрібно прагнути. На сьогодні сталий розвиток – це базова 
модель і уособлення загального благополуччя суспільства, в якому соціокультурний компонент відіграє чи не 
найбільш визначальну роль. Соціокультурну сферу слід розглядати не просто як сукупність підприємств, а як 
що випускають продукт, зв’язаний із життєдіяльністю людей, а як сферу, що має виконувати функції, що 
забезпечують культурний розвиток суспільства. На нашу думку, стан соціокультурної сфери відображає стан 
тріади сталого розвитку (господарство-людина-природа) в цілому і у той час, коли при аналізі стану 
зазначеної сфери будуть помітні покращення, то сміливо можна стверджувати, що сталий розвиток 
переходить на рівень зростання. З огляду на сучасні тенденції до максимального зближення рівнів життя 
сільського та міського населення, сільські території слід розглядати не просто як просторовий базис 
виробництва, а як природне середовище та місце життєдіяльності людей на якому необхідно досягати 
кращих умов буття для його мешканців. Позаяк при дослідженні соціокультурної сфери в цілому не завжди 
можна бачити ситуацію у розрізі, нами пропонується дослідження даної сфери за її показниками на сільських 
територіях. Тобто вважаємо доцільним використовувати стан соціокультурної сфери сільських територій як 
інтегральний показник сталого розвитку. Зараз в функціонуванні сільських територій України спостерігається 
незадовільний стан соціокультурної сфери, без покращення якої наша держава не зможе ефективно 
функціонувати в європейській спільноті. 
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Метою статті є дослідження сільського  туризму в контексті розвитку соціокультурних послуг громад в умовах 

впровадження адміністративної реформи і децентралізації владних та бюджетних повноважень, їх передачі й розширенні на 
місцевому рівні. Методологія дослідження ґрунтується на використанні культурологічного, структурно-системного, історико-

порівняльного підходів і критичному аналізі теоретичних та практичних даних у виявленні шляхів розвитку сільського туризму та 
фінансування соціокультурної сфери в умовах децентралізації. Наукова новизна полягає в розробці підходів щодо 

впровадження механізмів самофінансування соціокультурної сфери у сільській місцевості, зокрема за рахунок розвитку 

сільського туризму як  сфери підприємницької діяльності місцевого населення, а  також перерозподілу бюджетних повноважень. 
Висновки. Запровадження децентралізації дає змогу використовувати бюджетні кошти громад для фінансування 

соціокультурної сфери. Одним із видів послуг, що здійснюються на комерційній основі і можуть частково взяти на себе функції 
фінансування безоплатних соціокультурних послуг, є сільський туризм, що має ресурсний потенціал для розвитку та є 

популярним видом туризму в розвинених країнах. 
Ключові слова: сільський туризм; соціокультурні послуги;  децентралізація; реформа бюджетних відносин; об’єднана 

територіальна громада.  
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Сельский туризм в контексте развития социокультурных услуг в условиях децентрализации в Украине 
Целью статьи является исследование сельского туризма в контексте развития социокультурных услуг общин в 

условиях внедрения административной реформы и децентрализации властных и бюджетных полномочий, их передачи и 
расширения на местном уровне. Методология исследования основана на использовании культурологического, структурно-

системного, историко-сравнительного подходов и критическом анализе теоретических и практических данных в выявлении 
путей развития сельского туризма и финансирования социокультурной сферы в условиях децентрализации. Научная новизна 

заключается в разработке подходов по внедрению механизмов самофинансирования социокультурной сферы в сельской 

местности, в том числе за счет развития сельского туризма как сферы предпринимательской деятельности местного 
населения, а также перераспределения бюджетных полномочий. Выводы. Введение децентрализации позволяет 

использовать бюджетные средства общин для финансирования социокультурной сферы. Одним из видов услуг, 

осуществляемых на коммерческой основе, что могут частично взять на себя функции финансирования бесплатных 
социокультурных услуг, является сельский туризм, который имеет ресурсный потенциал для развития и является популярным 
видом туризма в развитых странах. 

Ключевые слова: сельский туризм; социокультурные услуги; децентрализация; реформа бюджетных отношений; 

объединенная территориальная община. 
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Management and Law, Dniprovsky State Agrarian and Economic University 
Rural tourism in the context of the development of socio-cultural services under decentralization in Ukraine 
The purpose of the article is to study the issue of financing the socio-cultural development of communities in the context of the 

introduction of administrative reform and the decentralization of power and budgetary authority, their transfer and expansion at the local 
level. The methodology of the research is based on the use of structural-system, cultural, historical-comparative approaches and 

critical analysis of theoretical and practical data in identifying ways of financing the socio-cultural sphere in the context of 
decentralization. Scientific novelty consists in developing approaches to introduce self-financing mechanisms for the sociocultural 

sphere in rural areas, taking into account the redistribution of budgetary powers through the development of entrepreneurial activities in 
the countryside, namely, the expansion of the sphere of activity of the local population. Conclusions. The introduction of 

decentralization allows the use of community budget funds to finance the socio-cultural sphere. One of the types of services provided on 
a commercial basis and which can take over the functions of financing free socio-cultural services is rural tourism, which has resource 
potential for development and is a popular type of tourism in developed countries. 

Key words: decentralization; reform of budgetary relations; united territorial community; socio-cultural services; tourism; rural 

tourism.  

 

Актуальність теми дослідження. Особливо важливою в сучасних умовах в нашій країні є фінансова 

децентралізація у соціокультурній сфері, яка охоплює середовище існування людини та формування її як 

особистості. Впровадження адміністративної реформи в контексті децентралізації забезпечує не лише 
передачу владних повноважень, а й бюджетів - від державних органів органам місцевого самоврядування, що 
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визначає актуальність досліджень на перетині декількох наукових напрямів – розвитку соціокультурної сфери, 

зокрема у контексті розвитку сільського туризму, та питань її фінансування у контексті децентралізації влади. 

Метою статті є дослідження питання розвитку соціокультурної сфери та відповідних послуг в контексті  

децентралізації владних та бюджетних повноважень, їх передачі і розширенні на місцевому рівні, зокрема за 

рахунок різних послуг, яким може стати сільський туризм як сфера підприємницької діяльності місцевого 

населення. 
Ступінь наукової розробки. Економічними проблемами функціонування культурного середовища та 

характером його взаємодії з іншими соціально-економічними підсистемами займались такі відомі науковці, 

як: В. Геєць, Е. Лібанова, У. Садова та ін. Питанням теоретичного вивчення та визначення поняття 

фінансової децентралізації займалися такі вчені, як Ч. Тібу, Р. Масгрейв, Н. Бікадорова, О. Ю. Ковбасюк, 

С. Кравченко та ін. Однак ця тема є недостатньо вивченою у межах української науки, позаяк перебуває на 

перетині. 
Виклад основного матеріалу. Територіальна організація влади відіграє важливу роль у житті 

суспільства, адже має забезпечувати вирішення нагальних проблем його життєдіяльності, а саме: 

соціальних, економічних, політичних, проблем культурного розвитку. Практика сьогодення показала, що 

централізована організація влади не в повній мірі вирішує зазначені проблеми. Після Другої світової війни 

стає загальновизнаним той факт, що централізація не посилює країну, а й взагалі може призвести лише до 
недієздатності уряду, тому в управлінні на перший план виходять принципи децентралізації. Цей процес 

зумовлений прагненням до підвищення рівня і  якості задоволення потреб громадян. 

Єдність  поглядів на зміст поняття децентралізація у вітчизняних дослідників та науковців на сьогодні 

ще не досягнута.  Одні вважають, що сутність децентралізації - це процес перерозподілу владних 

повноважень та обсягів компетенції між центральним та місцевим рівнями організації публічної влади зі 

зміщенням акценту виконання гарантованих державою функцій на місцях [7; 8; 10]. На думку інших, 
особливість децентралізації характеризується передачею повноважень не як делегування, а як 

перетворення державних повноважень на самоуправлінські [1; 5]. Спільність поглядів науковців виявляється 

в тому, що всі вони вважають, що за допомогою децентралізації можна вирішити проблему якісного 

задоволення потреб громадян, оскільки вона означає передачу права приймати всі рішення органам,  які ці 

громадяни безпосередньо обирають. 
Концепцією реформування місцевого самоврядування в Україні визначено, що основою фінансової 

бази місцевого самоврядування є місцеві бюджети, адже саме у них зосереджено близько 80% усіх 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Починаючи з 2015 р., реформа міжбюджетних 

відносин, подальшим шляхом якої є фінансове самозабезпечення громад, дала стимул місцевим громадам 

якомога більш ефективно наповнювати свої бюджети (кошториси) та більш ощадно планувати видатки. 

Також джерела наповнення місцевих кошторисів було розширено передачею на місця низки податкових 
зборів з державного бюджету та впровадження нових зборів. Сюди відноситься 10% податку на прибуток 

підприємств, а також до бюджетів об’єднаних територіальних громад зараховується 60 % від податків на 

доходи фізичних осіб. Вважається доцільним  робити акцент на розвиткові місцевих громад та підвищенні 

доходності бюджетів за рахунок місцевого підприємництва. 

Розвиток громад передбачає в першу чергу розвиток соціокультурної сфери. На сьогоднішній день 

стан соціокультурного розвитку регіонів України є незадовільним. Заклади культури мали б розвивати дану 
сферу, проте їхня діяльність обмежується організацією дискотек для молоді та концертів, присвячених 

державним святам. Криза пояснюється експертами недостатньою адаптацією закладів до сучасних умов, 

відповідно - неповним використанням наявного потенціалу. Також варто враховувати той факт, що для 

сфери соціокультурних послуг характерною рисою є безоплатність послуг. З урахуванням децентралізації 

пропонується створення механізму фінансового забезпечення соціокультурних послуг, що є безоплатними, 
за рахунок податків від надання соціокультурних послуг, що мають комерційну основу. 

Вагоме місце в сфері соціально-культурних послуг посідає туризм, який у багатьох державах є 

основним джерелом грошових надходжень. Туристична послуга є результатом діяльності туристичного 

підприємства у задоволенні потреб туриста. Послуги надаються на платній основі і можуть розглядатися як 

стаття бюджету громади. Розвиток сільського зеленого туризму – це, можна сказати, соціально-економічна 

програма, що передбачає також соціально-культурні цілі (збереження та відтворення культурної спадщини, 
національної самобутності території; забезпечення зміни традиційної структури сільськогосподарського 

виробництва тощо). 

Британський науковець С. Медлік надає у своєму словнику таке визначення: сільський туризм (rural 

tourism) – це «будь-яка діяльність, що здійснюється в населеній сільській місцевості, що визначається як 

туризм…» [9]. У законопроекті України «Про сільський зелений туризм» наведено наступне визначення: 
сільський зелений туризм (СЗТ) – це вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів на 

сільській території для відпочинку та отримання відповідних послуг. 

Зміна поглядів на сільські території в останні два десятиліття забезпечила істотне просування 

сільського та зеленого туризму на засадах професійного маркетингу, проведеного місцевими і центральними 

органами управління. Найбільш цінними ресурсами для розвитку сільського туризму є наступні: 
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автентичність сільського життя з дотриманням сільськогосподарських традицій, багате та незасмічене 

навколишнє середовище, висока якість харчування і гостинності. 

Зважаючи на наявність вищезазначених ресурсів в Україні (багата культурна, історична та 

архітектурна спадщина українського села; мальовничі ландшафти, лікувально-рекреаційні ресурси, 

можливість використання індивідуального житлового фонду, значний трудовий потенціал), розвиток 

сільського туризму в нашій країні заслуговує на увагу.  
Для виявлення перспектив розвитку у сільському туризмі варто визначити сучасний стан даної 

діяльності в Україні. В першу чергу варто прийняти до уваги стан розвитку туристичної діяльності в Україні в 

цілому. Кількість обслуговуваних туристів у 2017 році складає 2,8 млн осіб, що на 1,4 млн осіб менше, ніж у 

2013 році [3]. У даний час туристичний потенціал України розкрито не повною мірою, про що свідчать 28,4-

39,6 млрд грн (1,4–2,3 %) частки  туристичної  галузі  в структурі  ВВП  країни впродовж 2013-2017 рр. [11]. 

Характерним у дослідженні стану підприємництва  у  сфері  сільського туризму  показник  кількості  
агросадиб. Характерним для 2014-2015 рр. спостерігається зниження обсягів підприємницької діяльності в 

сфері сільського туризму порівняно із 2013 роком, а вже у 2017 році кількість садиб збільшилась. Дохід від 

надання туристичних послуг збільшився близько на 36, 63  млн грн., або на 215% порівняно з 2013 роком, 

проте очевидним є той факт, що вагомий вплив на даний показник має інфляція в країні, яка порівняно з 

2013 у 2017 році зросла на 207%. Коефіцієнт використання місткості сільських садиб є низьким – 0,20. 
Таким чином, більшість часу протягом року ринок сільського туризму є ненасиченим [3]. 

Щодо заходів, спрямованих на розвиток сільського туризму, вартим уваги є всеукраїнський конкурс 

«Неймовірні села України 2016». Основною метою конкурсу було сприяння розвитку малого та середнього 

бізнесу в селі, сприяння розвитку сільських територій та громад, збереження історико-культурної 

спадщини українського села. За допомогою інтернет-голосування та паралельного експертного 

оцінювання серед претендентів, які надіслали заявки, було визначено учасників фіналу відповідно до їх 
місця у рейтингові, у такий же спосіб було обрано переможців конкурсу. Переможцями конкурсу було 

отримано грошову винагороду з призового фонду, що був сформований благодійними внесками спонсорів 

конкурсу (100 тис. грн.), наступним чином: І місце – 50 тис. грн. – с. Клевань (Рівенської обл.); ІІ місце – 20 

тис. грн. – с. Лазещина (Закарпатської обл.); ІІІ місце – 10 тис. грн. – с. Гусарка (Запорізької обл.). Частина 

фонду, що залишилась (20 тис.грн.) була рівномірно розподілена на видачу селам, що зайняли 4-10 місця 
(суму до видачі кожному селу округлили до 3 тис. грн.). 

На сьогоднішній день важливим фактором впливу на розвиток туризму України загалом, зокрема й 

сільського туризму, є сприяння громадської спілки «Асоціація Індустрії Гостинності України» (АІГУ). 

Головний акцент в спілці надається розвитку внутрішнього туризму. З 2017 року на основі спілки надається 

фінансова і експертна підтримка для розробки програми розвитку туризму у рамках грантової програми 

«Підтримка розвитку туризму в регіонах». В програмі можуть брати участь органи місцевого 
самоврядування міст, районів або областей, в тому числі об’єднані територіальні громади. Розмір гранту 

становить до 30 тис. грн.. 

На основі проведеного аналізу сучасного стану розвитку сільського туризму, децентралізації, з 

урахуванням наявності можливості отримання додаткових коштів пропонується розробляти проекти 

розвитку сільського туризму в кожній області. 

Завдання, що має виконувати проект: забезпечення надання місць для тимчасового проживання 
туристів; організація традиційних свят у сільській місцевості; екскурсійне обслуговування туристів; надання 

додаткових послуг. Сутність проекту полягає у створенні садиби та туристичного маршруту в сільській 

місцевості для обслуговування туристів та організації дозвілля. У випадку успішної реалізації проекту варто 

рухатись у напрямку організації культурно-освітніх заходів як для туристів, так і для населення громади. 

У рамках проекту запровадженню такого виду діяльності має передувати проведення семінарів-тренінгів з 
питань розвитку сільського туризму, підготовка інформаційних буклетів, консультування гідами, 

істориками, екскурсоводами, організація співпраці із туристичними агентами та туристичними точками, а 

також попереднє просування створюваного продукту. Послуги, що планується надавати туристам 

працівниками туристичного об’єкту: послуги з розміщення, здача в оренду кімнат; екскурсійне 

обслуговування; проведення майстер-класів: кулінарна майстерність традиційної української кухні, 

вишивки, риболовлі; послуги харчування, в тому числі у природному середовищі. 
Актуальність та важливість проекту полягає у розвиткові сільського туризму, зокрема у тій 

місцевості, яка раніше не позиціонувалась як туристична, що сприятиме самозайнятості та 

реструктуризації аграрного сектору, перехід частини сільського населення до сфери послуг, та 

подальшого впровадження туристичної діяльності в селах, що забезпечуватиме наповнення місцевих 

бюджетів та подальшого розвитку соціокультурної сфери сел. Також успішний досвід діяльності таких 
садиб сприятиме розвиткові та популяризації сільського туризму. 

Висновок. Централізована система територіальної організації влади з плином історії вичерпала себе 

як дієвий механізм,  на зміну йому прийшли принципи децентралізації. Важливим є той факт, що сучасний 

стан соціокультурної сфери у регіонах, зокрема в сільській місцевості, є незадовільним та заклади культури 

не виконують функції, що на них покладені, в першу чергу через недостатнє фінансування. Запровадження 

децентралізації дає змогу використовувати бюджетні кошти громад для фінансування соціокультурної 
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сфери. Проте, як показує практика, розвиток культури та соціокультурної сфери вважаться «вторинною» 

проблемою. Було запропоновано впровадити механізми фінансування соціокультурних послуг, що 

здійснюються на безоплатній основі, за рахунок соціокультурних послуг, що мають за собою комерційну 

основу. Одним із видів таких послуг є сільський туризм, що має ресурсний потенціал для свого розвитку. 
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

Мета роботи полягає у розкритті значення та особливостей міжкультурного діалогу у бібліотечній взаємодії на основі 

зарубіжного досвіду. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні соціокультурного наукового підходу у поєднанні з 

соціокомунікативним, що дозволяє розкрити та піддати аналізу міжкультурний діалог та особливості його організації у процесі 
бібліотечної взаємодії з читачами – представниками різних культур та між бібліотечними фахівцями різних країн. Наукова новизна 

статті полягає: в розширенні уявлення про міжкультурний діалог як важливий процес бібліотечного обслуговування користувачів та 
форму бібліотечної взаємодії, що має на меті встановлення взаєморозуміння в умовах розвитку культурного різноманіття. Висновки. 

1. Організація міжкультурного діалогу як важливого аспекту бібліотечної професійної взаємодії з користувачами та колегами і 

партнерами достатньо забезпечена офіційними документами національного та міжнародного рівнів. 2. Пріоритетними тенденціями 

застосування міжкультурного діалогу в бібліотечній сфері є: обслуговування національних меншин, емігрантів, біженців і користувачів 

бібліотек з інших країн та бібліотечне міжнародне співробітництво. 3. У розвитку організації міжкультурного діалогу в процесі 

обслуговування користувачів бібліотек та залучення до бібліотечних послуг широких верств полікультурного населення у зарубіжному 

досвіді набуло поширення: створення «гуманістичних» бібліотек, організація спеціальних послуг для емігрантів і біженців, створення 

центрів міжкультурного діалогу та мовних відділів в бібліотеках. 4. В процесі міжнародної бібліотечної взаємодії важливе значення 
застосування міжкультурного діалогу має під час організації та проведення міжнародних конференцій та реалізації спільних 

міжнародних проектів. 5. Для комунікації між учасниками міжкультурного діалогу використовуються інтерактивні традиційні та 

віртуальні форми. 
Ключові слова: міжкультурний діалог; бібліотека; міжкультурні комунікації; бібліотечна взаємодія; міжнародні проекти; 

зарубіжний досвід. 
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Межкультурный диалог в контексте библиотечного взаимодействия 

Цель работы заключается в раскрытии значения и особенностей межкультурного диалога в библиотечном взаимодействии 
на основе зарубежного опыта. Методология исследования основана на применении социокультурного научного подхода в сочетании 

с социокоммуникативным, что позволяет раскрыть и проанализировать межкультурный диалог и особенности его организации в 

процессе библиотечного взаимодействия с читателями – представителями различных культур и между библиотечными 
специалистами разных стран. Научная новизна статьи заключается: в расширении представления о межкультурном диалоге как 

важном процессе библиотечного обслуживания пользователей и форму библиотечной взаимодействия, имеющего целью 
установление взаимопонимания в условиях развития культурного многообразия. Выводы. 1. Организация межкультурного диалога 

как важного аспекта библиотечного профессионального взаимодействия с пользователями, коллегами и партнерами достаточно 

обеспечена официальными документами национального и международного уровней. 2. Приоритетными тенденциями применения 

межкультурного диалога в библиотечной сфере являются: обслуживание национальных меньшинств, эмигрантов, беженцев и 

пользователей библиотек из других стран и библиотечное международное сотрудничество. 3. В развитии организации 
межкультурного диалога в процессе обслуживания пользователей библиотек и привлечения к библиотечным услугам широких слоев 

поликультурного населения в зарубежном опыте получило распространение: создание «гуманистических» библиотек, организация 

специальных услуг для эмигрантов и беженцев, создание центров межкультурного диалога и языковых отделов в библиотеках. 4. В 

процессе международного библиотечного взаимодействия важное значение применение межкультурного диалога при организации и 

проведении международных конференций и реализации совместных международных проектов. 5. Для коммуникации между 

участниками межкультурного диалога используются интерактивные традиционные и виртуальные формы. 
Ключевые слова: межкультурный диалог; библиотека; межкультурные коммуникации; библиотечная взаимодействие; 

международные проекты; зарубежный опыт. 
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Intercultural Dialogue In The Context Library Interaction 

The purpose of the article is to reveal the significance and features of intercultural dialogue in library interaction on the basis of foreign 

experience. The methodology of the research is based on the application of socio-cultural scientific approach in conjunction with socio-

communicative, which allows to reveal and analyze the intercultural dialogue and peculiarities of its organization in the process of library 
interaction with readers - representatives of different cultures and among library specialists from different countries. The scientific novelty of 

the article is to broaden the concept of intercultural dialogue as an important process of library user services and the form of library interaction 
aimed at establishing a common understanding in the context of the development of cultural diversity. Conclusions. 1. The organization of 

intercultural dialogue as an important aspect of library professional interaction with users and colleagues and partners is sufficiently provided 
with official documents of the national and international levels. 2. Priority trends in the use of intercultural dialogue in the library sector are service 

of national minorities, migrants, refugees and users of libraries from other countries and library international cooperation. 3. In the development 

of the organization of intercultural dialogue in the process of servicing library users and involvement in the library services of broad segments of 

the polycultural population in foreign experience has become widespread: the creation of "humanistic" libraries, the organization of special 

services for migrants and refugees, the establishment of intercultural dialogue centers and linguistic divisions in libraries . 4. In the process of 

international library interaction, the importance of the use of intercultural dialogue is important when organizing and conducting international 

conferences and implementing joint international projects. 5. Interactive traditional and virtual forms are used to communicate between 

participants in the intercultural dialogue. 
Key words: intercultural dialogue; library; intercultural communication; library interaction; international projects; foreign experience. 
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Актуальність теми дослідження. Розгортання процесів глобалізації та інтеграції істотно впливає 

на розвиток суспільних процесів, дозволяє оперативніше вирішувати національні проблеми, але при 

цьому й породжує конфлікти, протиріччя. У цьому контексті зростає значення бібліотеки як 

соціокомунікаційної структури у забезпеченні діалогу культур на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з забезпеченням міжнаціонального 

взаєморозуміння на основі міжкультурного діалогу, є предметом увагу багатьох дослідників, зокрема 

культурологів, психологів, бібліотекознавців. Серед таких слід звернути увагу на узагальнення різних 

підходів до вивчення міжкультурного діалогу українськими вченими О. Ю. Бучковською, 

І.М.Шуляковим [2, 12]. Можливості міжкультурного діалогу, перешкоди, що виникають в процесі його 

здійснення, зміст менеджменту міжкультурного діалогу досліджує В. Євтух [6]. На прикладі розвитку 

міжнародної співпраці Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського відводить важливе 

місце міжкультурній комунікації Т. Ю. Гранчак [4]. Зарубіжні дослідники здебільшого акцентують увагу 

на теоретичних та практичних аспектах організації міжкультурних комунікацій на засадах діалогу у 

публічних, шкільних та університетських бібліотеках [13, 14, 16], обґрунтовують бібліотеку як центр 

міжкультурної комунікації [3, 11]. 

Метою дослідження є розкриття значення та особливостей міжкультурного діалогу у бібліотечній 

взаємодії на основі зарубіжного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній бібліотечній діяльності все активніше розвивається 

соціальна взаємодія, зростає увага до міжкультурного діалогу як процесу та форми взаємозв’язків між 

суб’єктами, які є представниками різних культур. У Білій Книзі з міжкультурного діалогу під 

міжкультурним діалогом розуміється відкритий і ввічливий обмін думками між особами та групами осіб 

різного етнічного, культурного, релігійного, мовного походження й традицій на основі взаєморозуміння 

і взаємоповаги [2]. Як відмічає К. Ю. Генієва, в бібліотеці завдання міжкультурної комунікації 

полягають не в засвоєнні норм, правил, способів дії, а в вихованні людини культури [3]. Тобто в 

процесі міжкультурного діалогу відбувається трансляція та засвоєння культурних цінностей, 

культурний обмін.  

Важливе значення для розвитку міжкультурного діалогу як одного з аспектів бібліотечної 

професійної взаємодії мають офіційні документи міжнародного та національного характеру. Серед них 

доцільно виділити: «Маніфест ІФЛА про полікультурну бібліотеку», в якому визначено особливості 

бібліотечної діяльності в умовах культурного та мовного різноманіття; «Стратегічний план Секції ІФЛА 

з бібліотечного обслуговування мультикультурного населення на 2006-2010 рр.», відповідно до якого 

розроблено методичні рекомендації з обслуговування різнорідних етнічних груп користувачів 

бібліотек; Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО для цифрових бібліотек, основна ідея якого полягає в подоланні 

цифрового розриву та розширенні доступу до оцифрованої всесвітньої культурної та наукової 

спадщини для всіх членів суспільства; Довгострокова стратегія розвитку української культури, 

схвалена розпорядженням кабінету Міністрів України, в якій визначено міжнародний діалог як один з 

принципів реалізації культурної політики; Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. 

«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», в якій виділено розвиток 

ефективних комунікацій; Маніфест Української бібліотечної асоціації, в якому зазначено, що бібліотека 

створює гармонійний простір для соціальної взаємодії [1, 5, 7-9]. 

Наведений перелік дає підстави стверджувати, що загалом організація міжкультурного діалогу в 

бібліотеках України достатньо забезпечена нормативно-правовими документами. 

Вивчення теоретичних та практичних засад організації міжкультурного діалогу в бібліотечній 

сфері дозволяє визначити дві основні тенденції. До першої відесено обслуговування національних 

меншин, емігрантів, біженців та користувачів бібліотек з інших країн, формування толерантності та 

взаєморозуміння. Друга пов’язана з розгортанням бібліотечного міжнародного співробітництва.  

Відповідно до першої тенденції розвиваються різні організаційні структури, основу яких складає 

міжкультурний діалог. Серед таких структур особливе значення належить так званим «гуманістичним» 

бібліотекам (humanlibrary.org), які підтримують та просувають мультикультурність на всіх рівнях, 

сприяють позитивному відношенню до культурного та мовного різноманіття; залучають до участі у 

бібліотечних заходах представників різних культур, створюють умови для міжкультурного діалогу у 

цифровому просторі. Їх діяльність спрямована на створення інтегрованого творчого середовища, 

підтримку освіти та культурних заходів, створення можливостей активної участі різних верств 

населення у суспільних процесах, просування культури читання.  

Ідея гуманістичної бібліотеки як мобільного простору для міжкультурного діалогу зародилась у 

Данії у 2000 р. та набула значного поширення в інших країнах, зокрема в Австралії (2006 р), Канаді 

(2013 р.), Талліні (2017 р.). В України набув розвитку один з аспектів такої бібліотеки – жива книга. 

Слід погодитися з А. В. Соколовим стосовно поєднання інформаційної та гуманістичної 

раціональності у бібліотечній діяльності. Вчений обґрунтовує інформатизацію в якості допоміжного 

засобу гуманізації бібліотеки [10]. Саме такий підхід одержує значного розвитку у провідних країнах 
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світу та започатковується в українському досвіді. Безперечно, потужним інструментом для 

мультикультурного діалогу між індивідами, групами та спільнотами у часі і просторі є цифрові 

бібліотеки, зокрема Світова електронна бібліотека та Europeana. Як зазначає Е. Попова, цивілізація 

культурної спадщини в європейському та глобальному контексті має сильний позитивний вплив на 

тему багатокультурного діалогу. [14]. Реалізація таких ресурсів поєднує стратегію збереження 

культурної спадщини та стратегію забезпечення її актуалізації.  

Міжкультурний діалог відіграє значну роль у подоланню проблем, пов’язаних з інтеграцією 

емігрантів та біженців до культур певних країн та орієнтує національні меншини на толерантність й 

взаєморозуміння. Важливо зауважити, що проблема розвитку бібліотечних послуг для емігрантів та 

біженців дискутувалася на 82 Всесвітньому конгресі ІФЛА [14]. Успішному вирішенню зазначених 

проблем слугує бібліотечний досвід у різних країнах. Варто виділи давні традиції в організації 

міжкультурного діалогу бібліотеками Нідерландів, Данії, Норвегії, населення яких характеризується 

значним культурним розмаїттям. Так, наприклад, у публічній бібліотеці Амстердама засобом 

міжкультурного діалогу з новими іммігрантами слугує клуб «Друга батьківщина», в якому відбувається 

їх знайомство з емігрантами, які вже давно проживають в країні, а також з місцевими голландцями, які 

хочуть допомогти в організації спільних культурних заходів, вивчити голландську мову.  

Особлива увага приділяється бібліотечними фахівцями створенню спеціальних відділів, 

читацьких залів різними мовами, здійснюється переклад літератури, що сприяє поглибленню знань 

про культурні традиції різних країн світу та сучасний культурний процес взагалі; розширює можливості 

для міжкультурного діалогу між індивідами, поколіннями, країнами, представниками різних культур та 

субкультур.  

З метою подолання бар’єрів у спілкуванні в багатьох країнах світу відбувається створення 

центрів міжкультурного діалогу у складі бібліотек або бібліотеки позиціонують себе як міжкультурний, 

мультикультурний центр. Серед таких прикладів можна навести болгарський досвід міської бібліотеки 

Софії, на базі якої у 2009 р. було організовано Центр міжкультурного діалогу [15]. Одним із 

пріоритетних завдань подібних центрів визнається створення гармонійного простору для діалогічного 

традиційного та віртуального спілкування. Інший характер має Центр міжкультурного діалогу, 

створений у Вашингтоні Радою комунікаційних асоціацій (2010 р.). Його основною метою є підтримка 

наукових досліджень студентів та вчених, розвиток міжкультурного діалогу між окремими вченими, 

групами, які належать до різних етнічних, культурних, релігійних, мовних традицій.  

Отже, орієнтація бібліотек на суспільні виклики зумовлює застосування різних форм 

комунікаційної діяльності та пошуків успішних моделей міжкультурних комунікацій для створення 

можливостей гармонійного співжиття та подолання негативних впливів на основі міжкультурного 

діалогу. Відповідно до другої тенденції вагоме місце у розвитку міжкультурного діалогу належить 

міжнародній співпраці бібліотечних фахівців. На це звернула увагу Т. Ю. Гранчак, яка визначила 

комплекс форм і напрямів бібліотечної міжнародної взаємодії, що сприяють розвитку системного 

співробітництва [4]. Серед них: книгообмін, створення в межах фізичного бібліотечного простору 

бібліотек інших країн (Австрійська, Іранська, Китайська тощо), співпраця з дипломатичними 

установами та культурними представництвами інших країн, участь в міжнародних проектах, 

міжнародні конференції, організація культурологічних форумів, підготовка посібників та 

бібліографічних покажчиків.  

На організацію та розвиток міжкультурного діалогу в бібліотечній діяльності значний вплив 

здійснюють міжнародні конференції, які, з одного боку, сприяють впровадженню та розвитку 

культуротворчих, рекреаційних, освітніх, управлінських, дослідницьких, проектних, інформаційних, 

комунікативних, етнокультурних та інших технологій на засадах розширення та урізноманітнення 

діалогічних форм, а з іншого – є однією з форм міжкультурного діалогу, оскільки сприяють участі в 

дискусіях представників багатьох країн. 

На європейському рівні вагоме значення має симпозіум BOBCATSSS Європейської асоціації з 

освіти в галузі бібліотечної й інформаційної справи і досліджень (the European Association for Library 

and Information Education and Research), в межах якого організовуються безпосередні зустрічі 

науковців, освітян та студентів бібліотечно-інформаційної професії. Починаючи з 1993 р щорічно 

делегатами симпозіуму є студенти та викладачі з університетів та бібліотечних шкіл біля 30 різних 

країн світу. Їх кількість коливається від 156 до 450 учасників, що свідчить про розвиток професійного 

міжкультурного діалогу. Прикладом ефективності міжнародних конференцій може слугувати успішна 

реалізація спільних проектів. Заслуговує уваги міжнародний проект IP LibCMASS за програмою ЄС 

ERASMUS, в підготовці та виконанні якого взяти участь студенти та викладачі університетів Болгарії, 

Греції, Турції та Франції [15]. Проект спрямовано на підготовку нової навчальної програми для 

менеджера культурної сфери. В її основі виділено декілька предметних складових: а) бібліотека, 

управління інформацією і культурою, інформаційна грамотність; б) інтелектуальна власність та 

інформаційне брокерство; в) інформаційні технології у бібліотеках, архівах та установах культури; 
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г) збереження культурної спадщини, доступ до електронних бібліотек. За новою програмою студенти 

мають можливість розвивати мобільність, зокрема:  

- знайомитися з багатьма фахівцями, керівниками бібліотек, архівів та інших установ культури у 

країнах-учасницях проекту;  

- ділитися досвідом, ідеями;  

- підтримувати взаємозв’язки між представниками різних культур.  

Інший міжнародний проект INELI – Balkans (2014-2017 рр.) об’єднує бібліотечних фахівців з 11 

країн з метою створення сталої мережі взаємодії для стимулювання спільних інновацій, організації е-

навчання та проведення спільних досліджень. Це своєрідний «Креативний інкубатор» для молодих 

бібліотечних лідерів з Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Македонії, Греції, Косово, 

Чорногорії, Румунії, Сербії, Словенії. В межах проекту організовано E-Learning, створено сервіси для 

окремих груп в мережевому просторі.  

Важливо підкреслити, що реалізація спільних проектів мультикультурними командами має як 

позитивний так й негативний ефект. По-перше, проектна команда характеризується високим творчим 

потенціалом. Участь в ній представників різних культур, різних національностей сприяє виявленню 

креативних пропозицій. По-друге, культурне різноманіття породжує проблеми, пов’язані із різними 

стилями роботи та спілкування, що зумовлює необхідність в адаптації та зниженні непорозуміння. З 

цією метою в межах таких проектів передбачається цикл зустрічей, семінарів, крос-груп тощо, під час 

яких формуються нові компетентності та навички професійного дискурсу. Розуміння переваг проектної 

діяльності, встановлення взаємної відповідальності за спільні рішення й результати сприяє 

нівелюванню проблем. 

У цифровому просторі одним з найкращих ресурсів для міжкукультурного діалогу вважається 

Бібліотечно-інформаційний портал (www.librarianshipsfudies.com), який створено спільними зусиллями 

бібліотечних та інформаційних фахівців зі США, Швейцарії, Іспанії, Франції, Італії за підтримки ФАО та 

Американської бібліотечної асоціації для бібліотекарів, інформаційних фахівців, бібліотечних 

викладачів та вчених, студентів з метою обміну думками, ідеями, результатами досліджень, статтями, 

відео тощо. Реалізація спільних міжнародних проектів свідчить, що їх успішність залежить від 

активності бібліотечних фахівців, розуміння необхідності спільного вирішення існуючих проблем, 

орієнтації на практичну корисність, усвідомлення міжкультурного діалогу як важливої форми 

ефективної та результативної взаємодії. Для організації міжкультурного діалогу доцільним є 

поєднання безпосередніх та опосередкованих форм: читацькі конференції, обговорення книг, 

семінари, вечори, виставки, спільні проекти; школи, курси, тренінги міжкультурної компетенції у формі 

рольової гри; блоги, форуми, вебінари, соціальні мережі тощо. Тобто інформаційно-комунікаційні 

технології та, зокрема, Інтернет використовується як гуманістичний ресурс для обміну знаннями та 

інформацією, об’єднання народів та культур.  

Наукова новизна полягає: в розширенні уявлення про міжкультурний діалог як важливий процес 

бібліотечного обслуговування користувачів та форму бібліотечної взаємодії, що має на меті 

встановлення взаєморозуміння в умовах розвитку культурного різноманіття; визначенні двох 

взаємопов’язаних тенденцій організації міжкультурного діалогу в бібліотечній діяльності: формування 

толерантних відносин між представниками різних культур в процесі надання бібліотечних послуг та в 

процесі бібліотечного міжнародного співробітництва; обґрунтуванні доцільності поєднання для 

організації міжкультурного діалогу безпосередніх та опосередкованих форм комунікації. 

Висновки. 1. Організація міжкультурного діалогу як важливого аспекту бібліотечної професійної 

взаємодії з користувачами та колегами і партнерами достатньо забезпечена офіційними документами 

національного та міжнародного рівнів. 2. Пріоритетними тенденціями застосування міжкультурного 

діалогу в бібліотечній сфері є: обслуговування національних меншин, емігрантів, біженців і 

користувачів бібліотек з інших країн та бібліотечне міжнародне співробітництво. 3. У розвитку 

організації міжкультурного діалогу в процесі обслуговування користувачів бібліотек та залучення до 

бібліотечних послуг широких верств полікультурного населення у зарубіжному досвіді набуло 

поширення: створення «гуманістичних» бібліотек, організація спеціальних послуг для емігрантів і 

біженців, створення центрів міжкультурного діалогу та мовних відділів в бібліотеках. 4. В процесі 

міжнародної бібліотечної взаємодії важливе значення застосування міжкультурного діалогу має під 

час організації та проведення міжнародних конференцій та реалізації спільних міжнародних проектів. 

5. Для комунікації між учасниками міжкультурного діалогу доцільним є поєднання інтерактивних 

традиційних та віртуальних форм. 
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SELF-IDENTITY AND POLYCULTURAL SPACE OF POSTMODERNITY:  
NEW FACES OF SHAMANISM 

 
The purpose of the study is to explore neo-shamanism as a cultural, spiritual and psychological phenomenon through the lens 

of polycultural space of postmodernity. Methodology of the study. The authors have used integrative anthropological approach, 
multidisciplinary analysis, comparative, cultural-historical, and descriptive methods. The scientific novelty. Rejecting classical 
rationality, dualist thinking “either/or”, postmodernism returns to the deep traditions of the mythological consciousness associated with 
nature and full of desire to live in harmony with it. Shamanic magical thinking is a part of human inherent wisdom and is expressed in 
the act of merging of shaman’s personality with the deity or spirits or in fetish worship. Shaman’s consciousness is fragmented into parts 
and his/her “I” exists in any part of the fragmented reality. He/she is self-identical in multiple identities. Within the framework of the 
postmodern worldview, identity loses its unitarity. The idea of the multiplicity of “I”/stream of consciousness is deeply inherent in the 
shamanic worldview. The emphasis on miraculous, imaginary, symbolic allows us to talk about the return of irrational. Conclusions. For 
modern individuals, shaman practices represent a way to go beyond the limits of their own Selves, maintain some affiliation with spiritual 
unity, and avoid emptiness. Neo-shamanism offers the way of personal spiritual renewal through shaman practices, which may be seen 
as a psychotherapeutic method for mind-body healing. 

Keywords: shamanism; neo-shamanism; self-identity; multiple identity; spirituality; postmodern.  
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Самоідентифікація та полікультурний простір постмодерну: нові обличчя шаманізму 
Мета дослідження. Стаття спрямована на дослідження неошаманізму як культурного, духовного і психологічного 

феномену в контексті полікультурного простору постмодерну. Методологія дослідження. Автори використовували 
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Наукова новизна. Відкидаючи класичну раціональність, дуалістичне мислення «або/або», постмодерн повертається до 
глибинних традицій міфологічної свідомості, пов’язаної з природою і сповненої бажання жити в гармонії з нею. Шаманське 
магічне мислення є частиною людської мудрості і виражається в акті злиття особистості шамана з божеством або духами чи в 
поклонінні фетишам. Свідомість шамана фрагментується і його «Я» існує в будь-якій частині фрагментованої реальності. 
Шаман самоідентичний у множині ідентичностей. У контексті постмодерного світогляду особистість втрачає свою унітарність. 
Ідея множинності «я»/потоку свідомості притаманна шаманському світогляду. Акцент на чудесне, уявне, символічне дозволяє 
нам говорити про повернення ірраціонального. Висновки. Для сучасного індивіда шаманські практики являють собою спосіб 
вийти за межі власного «Я», відчути причетність до певної цілісності, уникнути почуття тотальної самотності. Неошаманізм 
пропонує спосіб духовного оновлення особистості через шаманську практику, яка є психотерапевтичним методом відновлення 
цілісної системи тіло-розум.  
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выражается в акте слияния личности шамана с божеством или духами или в поклонении фетишам. Сознание шамана 
фрагментируется и его «Я» существует в любой части фрагментированной реальности. Шаман самоидентичен во множестве 
идентичностей. В контексте постмодерного мировоззрения личность теряет свою унитарность. Идея множественности 
«я»/потока сознания присуща шаманскому мировоззрению. Акцент на чудесное, воображаемое, символическое позволяет нам 
говорить о возвращении иррационального. Выводы. Для современного индивида шаманские практики представляют собой 
способ выйти за пределы собственного «Я», почувствовать причастность к определенной целостности, избежать чувства 
полного одиночества. Неошаманизм предлагает способ духовного обновления личности посредством шаманской практики, 
которая является психотерапевтическим методом восстановления целостной системы тело-ум. 

Ключевые слова: шаманизм; неошаманизм; самоидентификация; множественная идентичность; духовность; 
постмодерн. 

 
Introduction. Paradoxically though it may seem in the 21

st
 century, shamanism increasingly enters our 

lives. Numerous articles and seminars offer an opportunity to get acquainted with the so-called archaic 
techniques of ecstasy. Nowadays, they are increasingly explored by religious scholars, philosophers, 
historians, psychologists, anthropologists, and ethnographers. A great wave of amateur and professional 
interest arose, in particular, as a result of recent transformations in the Western and Eastern cultures. These 
changes reflect the growing interest in Oriental cultures, especially their healing and spiritual practices. 
Some of these practices, such as yoga, have become so popular that literally millions of people in the 
Western society are involved into them. The study of other communities, religious traditions, meditation, yoga 
has revealed the striking plasticity of consciousness. Exceptional concentration, calmness, clarity of mind, 
and increasing perceptions are just some of the states that have been identified. 

Despite the fact that shamanism refers to the most ancient forms of religious practices, some of its 
elements organically exist in the postmodern culture. This is partly due to the fact that postmodernism is 
syncretic: it combines dissimilar elements, styles, concepts, etc. The postmodern worldview looks like a 
puzzle and we are players who need to collect puzzle pieces. Through the lens of this chaotic, uncertain 
worldview, it is necessary to rethink the very concept of human identity to create new constructive projects 
for the future of both individuals and the world community as a whole [4; 18; 29; 30].  

Postmodern thinkers oppose the traditional understanding of the subject as a sovereign being who 
determines his/her activity and life position consciously, independently, and actively. They deny the 
existence of substantial, eternal, indivisible “I” in the center of the world introducing the notion of subjectivity: 
“I” exists only through a constant dialogue with Others as a part of the human universe. Postmodern thinkers 
are focused on linguistic structures; this entails the decentration of the subject. The subject him/herself 
becomes changeable, situational, constructed; his/her identity is constituted and reconstituted in relation to 
the existing social reality.  

The rational individual, enclosed in the framework of stable institutions, is replaced by a personality 
who is much less predictable, hungry for life and change, whose soul takes pagan delight. The era described 
by Jean-François Lyotard as the end of the great meta-narrative gave rise to a new reality, in which 
everything is an interpretation: we create our own reality by interpreting the world around us [5]. The 
awareness of the existence of alternative ways of thinking, world perception and human self-determination 
changes the very understanding of human identity: human “I” is no longer single and indivisible; on the 
contrary, it consists of various, often contradictory, parts, and represents itself in different forms.  

One of the forms of self-identification in postmodern culture is neo-shamanism, which is seen as a way 
of self-realization of spiritually oriented city dwellers. It is not that much an ancient religion or magical 
superstition, but one of the ancient human’s attempts to break through to the lost Eden [3].  

Literature review. There is no single definition for shamanism. It has been regarded as one of the 
world’s oldest religions as well as one of its newest. The narrowest conceptions of shamanism describe it as 
a specific form of religious practice in Siberia. On the other hand, the use of the concept of shamanism was 
extrapolated to a universal set of beliefs about spirits and occult realms [24]. First published in 1951, Mircea 
Eliade’s seminal book “Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy” had a tremendous impact on the 
development of ideas on shamanism [10]. Claude Lévi-Strauss’s “Structural anthropology” was also of great 
importance, namely explaining shamanic practice as a form of psychotherapy [20]. Carlos Castaneda 
contributed to the popularity of shamanism amongst Western cultures [1]. Postmodern turn in anthropology 
has led to a new understanding of shamanism.  

Among the various areas of psychological science relevant to the problems of shamanism, 
experimental study on altered states of consciousness conducted by Stanislav Grof was of particular 
importance. Analytical psychology of Carl Gustav Jung and transpersonal psychology of Stanislav Grof 
moved the problem of shaman’s psyche to a universal level. Michael Harner, Arnold Mindell, Terence 
McKenna, Sandra Ingerman, Nevill Druri, leaning upon their own transpersonal understanding, were deeply 
interested in the phenomenon of shamanism. They referred to shamanism as a universal mode linking 
humans with cosmos during their magical journey [8], as a system and path to access spiritual information 
[16], as an ancient system of body-mind healing [13].  

The purpose of the study. This paper aims at exploring neo-shamanism as a cultural, spiritual and 
psychological phenomenon through the lens of polycultural space of postmodernity.  

Theoretical basis and results. Many researchers contribute to the ongoing debate on neo-shamanism. 
The term neo-shamanism is rather conditional and is often interpreted different ways. There is disagreement 
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whether it describes contemporary versions of shamanism in traditional societies, attempts by contemporary 
societies to reconstruct a practice based on patterns of traditional societies, neo-paganism, New Age, 
psychological help, etc.  

Neo-shamanism may be seen as a set of discourses and practices involving the integration of 
indigenous shamanic, psychotherapeutic techniques by the Western urban residents [27]. Neo-shamanism is 
not a cult. It demonstrates a holistic approach to Nature and Humans; it is an individualized method of 
communication with spirits-helpers, “all appeal to all members of a society, which is seen as highly 
fragmented and diffuse, secular in its approach to healing, education and social interaction” [17, 177]. 

The term neo-shamanism was coined by Jerome Rothenberg in the mid1980-s and was applied to 
distinguish between indigenous shamanism and Western spiritual practices [23; 26]. The other names for the 
modern shamanism are core shamanism, urban shamanism, modern European shamanism.  

An American anthropologist and authentic white shaman Michael Harner introduced the term Core 
Shamanism. He defines neo-shamanism as a set of shamanic psycho-techniques beyond cultural or 
historical context [13]. Harner established The Foundation for Shamanic Studies - a nonprofit public 
charitable and educational organization dedicated to the preservation, study, and teaching of shamanic 
knowledge for the welfare of the Planet and its inhabitants [31]. Harner bridged the worlds of indigenous 
shamanism and the contemporary West through anthropological fieldwork, cross-cultural studies, experiment 
research, personal experience, as well as experiences of his students: “what Yogananda did for Hinduism 
and D.T. Suzuki did for Zen, Michael Harner has done for shamanism” [31].   

The cornerstone of Harner’s system is the shamanic state of consciousness. Harner calls ordinary 
reality the Ordinary State of Consciousness (OSC) and the altered state of shamanic trance - the Shamanic 
State of Consciousness (SSC). Eliade referred to the shamanic trance as ecstasy [10]. According to the 
shamanic cosmology, the universe is represented as a world of things seen and things unseen and there is 
no insurmountable boundary between them. Shamanic cosmos is divided into three levels: Lower, Middle, 
and Upper Worlds. The Middle World covers things seen and unseen, while the Upper and the Lower Worlds 
are the unseen domains only [11]. These worlds are connected through a certain world axis – the World 
Tree. The Upper and the Lower Worlds are filled with compassionate spirit helpers. The Upper World is 
primarily populated by Spirit Teachers, Ancestors, Ascended Masters, Angels, etc., whereas the Lower 
World is represented by Spirit Helpers, Spirit Guides, Spirit Animals, Natural and Mythical Animals, 
Indigenous people, Elfin Creatures [7]. Shamans often prefer not to draw on the spirits of the Middle World 
(Low Level Souls, Lost Souls, Nature Spirits, Spirits with Ego), because many of them are confused and 
lacking in power [14]. Spirit helpers are unable to reach our ordinary reality – the Middle World – without 
shamans.  The shaman bridges the gap between two realities. To take a shamanic journey to the spiritual 
realm, a practitioner induces an altered state of consciousness while being in complete control. Shamans 
make a journey to get information about the human’s problems from a spiritual point of view in order to 
restore a person’s connectedness to his/her spiritual power.  

Although the experience acquired in a shamanic state of consciousness may seem fantastic and 
illusory, this does not mean that everything that happens with a shaman in the SSC is a figment of his/her 
imagination: shaman practices are in a completely different substantive area. Harner’s system of 
experimental shamanism suggests that each of us is able to gain experience of accessing non-ordinary 
reality without using any special psychotropic substances: “Michael Harner’s technique of Core Shamanism, 
probably the best-known shamanistic method in Western practice, is centered on the use of rapid drumming 
(220 beats per minute, corresponding to a little less than 4 Hz) to attain shamanic trance states” [12].    

Besides exploring the theory and practice of shamanism, The Foundation for Shamanic Studies provides 
advice on various international issues, as well as provides treatment for tackling stress and depression. According 
to Harner, any person can become a shaman. For Harner, shamanism is a well-known and proven way of healing 
– healing of the soul. Interest in shamanism is a reaction to the collapse of the principle of knowledge in science 
and the replacement of knowledge by faith - faith in the spiritual power of a human. Harner calls his concept 
“spiritual democracy”, which is free of any authoritarian ideologies, totalitarian principles, and regimes [15]. In the 
21

st
 century, spirituality might be seen as a kind of bridge between secular and religious worldviews with room for 

many perspectives: “Spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals seek and express 
meaning and purpose and the way they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to 
nature, and to the significant or sacred” [26].  

Spirituality is a transcendent journey to something bigger than us. Many religious institutions, their leaders 
and followers, become that rigid, preach about their exclusivity, and claim superiority over others [2]. Thus, 
religions are turned into ideologies and are not helpful anymore. Lacking spiritual enquiry and development, 
people move away from religion. But the secular world and its queen – science – failed to replace it: classical 
rationality turned a person into an element of a huge economic, social, political, ideological machine, and “selfish, 
material and commercial values overtake spiritual and humanitarian values” [2]. It is time for contemporary 
humans to bring themselves in touch with a spiritual domain, sacred reality.  

The scientific novelty. It is not coincidence that neo-shamanism has gained popularity in the 
postmodern world. Rejecting classical rationality, dualist thinking “either/or”, postmodernism returns to the 
deep traditions of the mythological consciousness associated with nature and full of desire to live in harmony 
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with it. Myth is timeless: the one who knows the present, knows infinity [6]. In terms of mythological 
consciousness, there are no clear barriers between the natural and supernatural worlds. Thus, shamans 
make their trips along the World Tree entering the realms of things unseen. The subject does not oppose 
him/herself to the object. Shamanic magical thinking is a part of human inherent wisdom and is expressed in 
the act of merging of shaman’s personality with the deity or spirits or in fetish worship. During the rituals, a 
good shaman experiences a certain psychological transformation associated with the altered state of 
consciousness. He/she gains awareness and sensitivity to others relying on the “second eyes” – human 
senses that are neglected or ignored. This is a state of synesthesia, in “which sensory states are blended 
and combined in unusual ways into a unified perception” [19]. Shaman’s consciousness is fragmented into 
parts and his/her “I” exists in any part of the fragmented reality.  

Postmodern interpretation of the self tends to move away from Cartesian rational indivisible self 
towards pre-scientific fragmented identity [9]. An individual “explodes” in order to expand the boundaries of 
his/her subjectivity: in the group, in nature, in religion. He/she is self-identical in multiple identities [21]. Within 
the framework of the postmodern worldview, identity loses its unitarity. The idea of the multiplicity of 
“I”/stream of consciousness is deeply inherent in the shamanic worldview. An “internal vision” and sensual 
imagination are valuable gifts for a shaman. A shaman is immersed into a virtual reality – the reality of the 
Other “I”. The shaman’s ability to transform into a patient, overcome his/her “I” to become a significant part of 
the Other is a vital precondition for healing. As William Dunning emphasized, multiply identity of 
postmodernity “is more readily affected by powers that are not entirely rational, and pursues meaning 
through the following: myth rather than history; religion rather than science; and a sense of time that is cyclic 
rather than linear. Thus, the well-heralded fragmentation of society coupled with renewed interests in a 
collective identity, myth, religion, and cyclical time all demand an idea more complex than the “death” of the 
private self. They demand acknowledgement of the rebirth of a divisible self” [9, 140]. The emphasis on 
miraculous, imaginary, symbolic allows us to talk about the return of irrational. 

Conclusions. For modern individuals, shaman practices represent a way to go beyond the limits of 
their own selves, maintain some affiliation with spiritual unity, and avoid emptiness [28]. Neo-shamanism 
offers the way of personal spiritual renewal through shaman practices, which may be seen as a 
psychotherapeutic method for mind-body healing. Neo-shamanism reflects a social and spiritual request for 
a new philosophical paradigm in a postmodern world and indicates drastic changes in cultural codes. 
According to Michel Maffesoli, “we could say that we are witnessing a return to syncretism in our society, 
which could be the melding of astrology, American New Age, pseudoscience in its many forms… Our century 
will see many of these somewhat mystical or esoteric forms returning” [22].  
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PROBLEMS OF TERMINOLOGICAL UNIFICATION IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE  
BY TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF CULTURAL VALUES 

 
The purpose of the study is to identify terminological inconsistencies and gaps in administrative regulation in the area of 

transboundary traffic control of cultural values in order to improve public administration in this area while ensuring the rights of citizens. 
Research methodology. The paper uses methods of documentary analysis and synthesis, comparative analysis, objective truth, which 
made it possible to trace systematically and compare terminological peculiarities in the sphere of cultural property protection – in 
Ukraine, on the one hand, in international conventions – on the other hand, and to study judicial practice on the documents of judicial 
authorities. The method of objective truth is realized by cross-checking of the source data of the research from several sources, relying 
on judicial practice and digital (statistical) material. The use of these methods contributed to obtaining of our own theoretical and 
practical results. Scientific novelty consists in formulating and developing the actual topic that has not received a comprehensive 
scientific coverage before and is investigated for the first time. The efficiency of using the idea of the matrix approach is substantiated in 
order to provide a systematic comparison of terminological peculiarities of various international and national acts in the sphere of 
cultural property protection and to find out the best practices of state regulation. Conclusions. Public administration of the cross-border 
movement of cultural property is an integral part of the state policy in the field of culture and concerns the issues of ensuring the 
preservation and accessibility of cultural property. Instead, in the legal field, the protection of cultural property does not have the proper 
terminology. Conflict and incompleteness of the domestic legal regulation in the sphere of export-import of cultural values are 
established, for example, when comparing the Law of Ukraine «On Export, Import and Return of Cultural Property», on the one hand, 
and the Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activity (UCT FEA), which is guided by international conventions, on the 
other hand. The lack of the criteria for identifying cultural assets, which should be protected creates a situation of legal uncertainty in the 
transportation of certain types of values across borders that violate the rights of citizens. 

Keywords: terminology; cultural values; cultural heritage; unification of terminology; transboundary movement of cultural 
property; collectibles and antiques. 
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Проблеми термінологічної уніфікації у сфері державного управління транскордонним рухом культурних 
цінностей 

Мета дослідження полягає у виявленні термінологічних неузгодженостей та прогалин адміністративного регулювання у 
сфері контролю транскордонного руху культурних цінностей задля поліпшення державного управління у цій сфері при 
одночасному забезпеченні прав громадян. Методологія дослідження. У роботі використано методи документального аналізу і 
синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, що дало змогу системно простежити та порівняти термінологічні особливості 
у сфері охорони культурного надбання – в Україні, з одного боку, у міжнародних конвенціях – з іншого боку, за документами 
судової влади вивчити судову практику. Метод об’єктивної істини реалізується шляхом перехресної перевірки вихідних даних 
дослідження із декількох джерел, опори на судову практику та цифровий (статистичний) матеріал. Використання вказаних 
методів сприяло отриманню власних теоретичних і практичних результатів. Наукова новизна полягає у постановці й розробці 
актуальної теми, яка раніше не одержала всебічного наукового висвітлення та досліджується вперше. Обґрунтовано 
ефективність використання ідеї матричного підходу задля наочного системного порівняння термінологічних особливостей 
різних міжнародних та національних актів у сфері охорони культурного надбання та з’ясування кращих практик державного 
регулювання. Висновки. Державне управління транскордонним рухом культурних цінностей є складовою частиною державної 
політики в галузі культури і стосується проблематики забезпечення збереження культурних цінностей та доступу до них. 
Натомість у правовому полі охорона культурних цінностей не має належного термінологічного забезпечення. Встановлена 
суперечливість та неповнота вітчизняного правового регулювання у сфері вивезення-ввезення культурних цінностей, 
наприклад, при порівнянні Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», з одного боку, та 
Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), який орієнтується на міжнародні конвенції, з 
іншого боку. Відсутність критеріїв для визначення культурних цінностей, які мають користуватися охороною, створює ситуацію 
правової невизначеності при перевезенні певних видів цінностей через кордон, що порушує права громадян. 

Ключові слова: термінологія; культурні цінності; культурна спадщина; уніфікація термінології; транскордонний рух 
культурних цінностей; предмети колекціонування та антикваріат. 
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Проблемы терминологической унификации в сфере государственного управления трансграничным движением 
культурных ценностей 

Цель исследования заключается в выявлении терминологических несогласованностей и пробелов административного 
регулирования в сфере контроля трансграничного движения культурных ценностей для улучшения государственного 
управления в этой сфере при одновременном обеспечении прав граждан. Методология исследования. В работе 
использованы методы документального анализа и синтеза, сравнительного анализа, объективной истины, что позволило 
системно проследить и сравнить терминологические особенности в сфере охраны культурного наследия – в Украине, с одной 
стороны, в международных конвенциях – с другой стороны, по документам судебной власти изучить судебную практику. Метод 
объективной истины реализуется путем перекрестной проверки исходных данных исследования с нескольких источников, 
опоры на судебную практику и цифровой (статистический) материал. Использование указанных методов способствовало 
получению собственных теоретических и практических результатов. Научная новизна заключается в постановке и разработке 
актуальной темы, которая ранее не получила всестороннего научного освещения и исследуется впервые. Обоснована 
эффективность использования идеи матричного подхода для наглядного системного сравнения терминологических 
особенностей различных международных и национальных актов в сфере охраны культурного наследия и выяснения лучших 
практик государственного регулирования. Выводы. Государственное управление трансграничным движением культурных 
ценностей является составной частью государственной политики в области культуры и касается проблематики обеспечения 
сохранности культурных ценностей и доступа к ним. Однако в правовом поле охрана культурных ценностей не имеет 
надлежащего терминологического обеспечения. Установлена противоречивость и неполнота отечественного правового 
регулирования в сфере вывоза-ввоза культурных ценностей, например, при сравнении Закона Украины «О вывозе, ввозе и 
возвращении культурных ценностей», с одной стороны, и Украинского классификатора товаров внешнеэкономической 
деятельности (УКТ ВЭД), который ориентируется на международные конвенции, с другой стороны. Отсутствие критериев для 
определения культурных ценностей, которые должны пользоваться охраной, создает ситуацию правовой неопределенности 
при перевозке определенных видов ценностей через границу, что нарушает права граждан. 

Ключевые слова: терминология; культурные ценности; культурное наследие; унификация терминологии; 
трансграничное движение культурных ценностей; предметы коллекционирования и антиквариат. 

 
Problem statement. Since 1970 – the time of the adoption of the Convention on the Means of Prohibiting 

and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970 [1] – the 
international community officially considers unacceptable the uncontrolled movement of cultural property 
across the border. The preamble to the Convention [1] states that cultural property constitutes one of the basic 
elements of civilization and national culture, and that its true value can be appreciated only in relation to the 
fullest possible information regarding its origin, history and traditional setting. 

A number of works [2-5, etc.] are devoted to the study of various aspects of state regulation of the cross-
border movement of cultural property. One such aspect is the uncertainty of terminology in the field of the 
protection of objects of cultural property [5]. Such uncertainty does not allow the exact «agreement» that we 
protect. As stated in the article [6, p. 119-120], one of the most important factors that negatively affects the 
national legislative defense process is the lack of well-defined terminology, as well as the corresponding 
conceptual complex. The article [5, p. 12, 14] also notes that the activities of the authorities in the sector of 
import-export operations with cultural values in terms of classification of objects is not coordinated. 
Consequently, the study of questions of unification of terminology in the sphere of cultural values protection, in 
particular in the field of cross-border movement of cultural values, is relevant. 

Analysis of research and publications. Issues of the problem of terminological unification in the field of 
the protection of cultural property, as well as problems arising as a result of not solving the first problems, are 
studied in certain scientific publications. Yes, I.V. Pivovar emphasizes that the existence of legal science in the 
legal category «cultural values» has a conceptual significance within the framework of the problem of their legal 
protection. However, the lack of jurisprudence (doctrine and practice) of a single understanding of this concept 
complicates the operation of this category in law enforcement activities and does not contribute to the 
development of optimal solutions to the mechanisms of its legal regulation [7]. 

V. Karpov [5, p. 14] notes that in the segment of control over the movement of cultural property through 
the customs border, the normative base of state departmental institutions that carry out this process is not 
coordinated, functions separately and does not form a system [5, p. 14]. 

Some issues of the terminological classification of cultural property were considered by one of the 
authors of this paper in articles [8, 9]. 

The purpose of the study is to identify terminological inconsistencies and gaps in administrative 
regulation in the area of transboundary traffic control of cultural values in order to improve public administration 
in this area while ensuring the rights of citizens. 

Statement of basic materials. Approaches to international and domestic legal regulation of cultural 
property are heterogeneous. However, the generalization of the leading international and European cultural 
protection conventions shows that in the vast majority of cases, immovable and Immaterial cultural values are 
defined as heritage, and «cultural values» in accordance with the accepted lists are considered only as 
movable (except those that are combined with the real object of cultural heritage). This direct definition of 
«movable cultural property» is used in the Recommendation [10]. Such an emphasis on «mobility» is explained 
by practical considerations, namely that the features of protection of such values are associated primarily with 
the prevention of their displacement, including those associated with the theft. Only in The Hague Convention 
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on the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict [11] the concept of «cultural values» 
includes immovable values. 

The summary of risks for movable cultural heritage objects is contained in the preamble of the 
Convention [1]: theft, clandestine excavation, illegal export. This and encouraging thefts in most cases are due 
to the intention of illegal export, as noted in the 2002 French insurance group «Argos», «countries such as 
Russia, Ukraine, Belarus, Poland, the former Czechoslovakia are systematically emptied, robbed by organized 
gangs, who steal cultural property in the East to sell them in the West» [12, p. 249]. Hence, countering the 
illegal movement of cultural property is an urgent task for the countries. 

According to tradition descriptive approach to the definition of «cultural property», the range of values that 
are subject to control when moving across borders, is found particularly in the Convention [1], Convention [13], 
Recommendation [10] and the Law of Ukraine [14] (Art. 1). Comparative list of values for the listed acts listed in 
Table 1. 

The comparison shows that the definition of «cultural values» are considered as acts in the direction of 
regulation about the same. This and definition laid down in the Law [14], approximate convention. However, as 
you know, «the devil is in the details». And «in the details» differences can be so significant that the opposite 
way can change the membership or qualification of not belonging of the object to the class of «cultural values». 

The comparison provided in table 1 shows that even at the level of international acts, even of the 
authorship of one publisher (UNESCO [1] and [10]) terminology cannot be fully standardized, although in this 
case it cannot be justified by the different objectives of regulation, as the objectives are identical – to streamline 
and limit the movement of cultural values across borders. Also it draws attention that the Convention [13] 
identified two general categories of cultural values: those for which the recognition of crimes is mandatory and 
those for which the recognition of crimes is recognized optional (see the note to table 1). 

With regard to regulation under the Law [14], the list envisaged in it is unsatisfactorily adapted for 
practical activity. For example, the Ukrainian lawmaker was unable to use the list of cultural values in 
accordance with the law [14], even for the compilation of the relevant section of the UCT FEA (Table 2). 
According to Part 5 of Art. 374 of the Customs Code of Ukraine, cultural values according to the codes 9701 10 
00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 according 
to the UKT FEA, which are manufactured 50 or more years ago, regardless of cost and method of movement 
across the customs border of Ukraine are subject to a written declaration. 

Table 2 shows an excerpt of this classifier on the goods of group 97. 
The comparisons provided in table 2 show that the source of the recognition of certain groups of goods 

as such that are cultural values and subject to be declared, in its substantial part is not based directly on the 
definition from the law [14], but is based directly on the Convention [1]. Although the Convention ratified by 
Ukraine is also part of the Ukrainian legislation, there are no reasonable grounds not to align the law [14] with 
the Convention [1] to avoid artificial conflicts, especially as the practice of creating the UCG FEA showed 
greater acceptability of the Convention [1]. These differences pose significant problems in real customs 
clearance of goods that can be considered cultural values. 

According to the law [14] under any circumstances the following cannot be taken abroad: cultural values 
listed in the State Register of Cultural Heritage; the cultural values included in the National Archive Fund; the 
cultural values included in the Museum Fund of Ukraine (art. 14 of the law [14]). 

It also draws attention that in the law [14], in contrast to the Convention [1], there is no mention of such 
objects of movable cultural values, as parts of dismantled archaeological sites. The latter is particularly 
important in the context of unauthorized excavations of archaeological monuments, which recently reached 
alarming levels in Ukraine. It also makes evident the inconsistency of Ukrainian legal regulation because in the 
law [14] these objects are considered objects of movable cultural heritage. In return, in the Convention [1], in 
the context of export restrictions, the state's responsibility is to organize the monitoring of archaeological 
excavations, conserve «in situ» (in place) certain cultural values and protect some areas remaining for future 
archaeological excavations (article 5, p. «d»). 

It should also be noted that Ukraine has established a list of gift items, objects of cultural and utilitarian 
purpose of serial and mass production that are not related to the cultural values and for the exportation 
(temporary exportation) of which permission is not required. This list includes: 

a) cultural values temporarily imported into Ukraine, in the presence of customs declaration, issued in the 
established order during import (transfer) in Ukraine of these values; 

b) works of contemporary art, folk crafts, souvenirs purchased in trading network; 
c) painting, plastic of small forms, original drawings, tapestries, items of decorative art of ceramics, 

porcelain, pottery, glass, wood, metal, textiles and other materials, established since 1950; 
d) domestic and foreign everyday objects of mass production and mass created after 1950 (on the list); 
d) modern religious artifacts of different confessions, icons, made by printing, as well as crosses, lamps, 

candlesticks and other religious printed production; 
e) items of technology: cars, motorcycles, bicycles and other vehicles that do not have significant historical 

value (under considerable historical value means: belonging to celebrities, politicians, participation in outstanding 
events, exclusive models that have not been in mass production or produced in small quantities, or anniversary, 
or issued before 1950 and their number in Ukraine not more than two copies); watches (clocks, floor, wall, etc.) 
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made after 1950; modern model aircraft, cars, ships and other items of equipment; phonographs and records 
(starting number 285 for records "MONO" and the number 739 for records "STEREO") manufactured after 1960; 

g) printing works published after 1945 (on the list); 
h) musical instruments in the presence of one of the documents: passport factory, a trading receipt, 

check the label on the instrument, etc., made after 1950, incl.: factory serial domestic and foreign production; 
mechanical tools and instruments of factory production; 

i) postage stamps of Ukraine, stamps and blocks, labeled envelopes and marked postcards (artistic and 
standard), issued after 1991; 

k) personal rewards, in case of movement of citizens for permanent residence to other states, in the 
presence of medal books or award certificates. Exportation by citizens, who move to permanent residence in 
another state, of awards left by the deceased parent may be subject to submission of documents confirming 
the relocation of citizens for permanent residence in another state, the death certificate, medal books or award 
certificates and documents proving kinship; 

l) state awards of Ukraine of precious metals and / or precious stones, the export of which was approved 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21.06.2001. number 677; 

m) badges, commemorative plates, table medals, jubilee and commemorative coins, banknotes that are 
not a means of payment (except domestic and foreign coins made of precious and non-precious metals, paper 
money until 1960 inclusively). 

It is also allowed to freely repatriate copies of documents of the National Archive Fund and extracts from 
these documents, in addition to copies of the documents containing information classified as state and other 
secrets, provided by law, and excerpts from those documents. 

It should be noted that in these cases, normative regulation is exercised by the way of defining the 
criteria under which the rules of export of cultural values do not apply (negative criteria). However, according to 
the p. 2, art. 1 section I of the Recommendation [10], each State-member must establish the most appropriate, 
in its view, criteria for determining the values that are in its territory, that have to be covered by the protection 
provided for in this Recommendation because of their archaeological, artistic, scientific or technical values, i.e. 
positive criteria. However, currently these criteria in Ukraine have not been set [15]. This often creates a 
situation of legal uncertainty during the carriage of certain types of property across the border, as evidenced by 
the jurisprudence. 

Thus, in the Resolution of the Kyiv District Court of the city of Kharkiv of 21.04.2016, case number 
640/6170/16-p, as the subject of violation of customs rules there were considered 26 icons, which, according to 
experts, have historic and ethnographic value, their total cost is 4.000 USD. At that, it is not specified in any 
document which rule of which law has been broken. Thus, among the restrictions listed in the table 2, such a thing 
as «icons» is not mentioned at all; the terms «ethnographic significance», «ethnographic value» either (except the 
context of weapons), to which, by the way, the author had drawn attention in the author’s article [15].  

In the Decree of Kovpakivskiy District Court of the city of Sumy of 12.04.2016, case number 
592/3597/16-p, as the subject of violation of customs regulations there is considered «samovar metallic yellow 
(1899), without a cap, without closure, which overrides the supply of water». This object does not fall under any 
definition from the table 1. The Court stated that the customs authorities had not indicated any breach of the 
rules of Instruction number 258 committed by the person. 

In return, in the Resolution of the Court of Appeal of Zaporozhye region of 18.03.2016, case number 
334/9731/15-p, as the subject of violation of customs regulations there is considered «samovar metallic yellow, 
flame (without electric power), estimated to have been produced in 1908 (producer: Tula samovar factory 
«Баташевъ», master «Василій Сергіъевичъ Котыревъ», all hallmarks made in font and language different from 
the modern Russian language)». As a result, the person was convicted, although this samovar is not covered by 
restrictions of the law, but the court still considered it a violation because permission is not needed only for the 
export of domestic and foreign consumer goods of mass and serial production created only after 1950. 

V. Karpov reports that the Kyiv Regional Research and Forensic Science Center of the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine issued a conclusion to the Belotserkiv Museum of Local Lore regarding the 
evaluation of historical cold and firearms as "souvenir and that which is a kind of household and household 
purpose." [4, p. 5]. 

Thus, despite more than 15-year history of validity of the law [14], in fact this law has not established 
complete regulation of issues of export-import of cultural values.  

Certain inconsistencies regarding the recognition of "cultural values" precisely as movable values are 
contained in the Civil Code of Ukraine (hereinafter – CCU). Thus, in part 8 of Art. 319 CCU provides that «the 
peculiarities of realization of the right of ownership to cultural values shall be established by law». That is, given 
the tradition of considering «moving objects» as «cultural values», there may be the impression that the 
peculiarities of realization of the right of ownership may extend only to such objects. However, in Part 5 of Art. 
346 and in art. 352 CCU provides for the possibility of compulsory redemption of monuments of cultural 
heritage, and this is also a feature that has remained unnoticed in the special article 319 CCU, which sets the 
peculiarities. 

In addition, in Part 3 of Art. 727 CCU stipulates that «the donor has the right to demand the termination 
of a donation contract if, as a result of the neglected attitude of the gifted to a thing which is of cultural value, 
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this thing can be destroyed or substantially damaged». In this formulation, there remains uncertainty: whether 
this is the right of the donor to only movable objects, or extends to immovable. For example, when considering 
a dispute about the cancellation of a donation contract for an apartment (immovable property), the Court of 
Appeal of Zaporizhzhya Oblast in its ruling dated 06.12.2012 in the case number 22/94788/12 denied the 
status of an apartment as a cultural property with reference to the definition of cultural value given in Art. 1 law 
[14], since from the context of this definition (the list below) there follows the understanding of «cultural values» 
as moving things. 

Conclusions. Public administration of the cross-border movement of cultural property is an integral part 
of state policy in the field of culture and concerns the issues of ensuring the preservation and accessibility of 
cultural property. Instead, in the legal field, the protection of cultural property does not have the proper 
terminology. Conflict and incompleteness of the domestic legal regulation in the sphere of export-import of 
cultural values are established. The lack of criteria for identifying cultural assets that should be protected 
creates a situation of legal uncertainty in the transport of certain types of values across borders that violate the 
rights of citizens. The above shows that although unification of definitions of "cultural values" is not always 
feasible, but it is necessary, at least in those areas, where the absence of such unification prevents practical 
work on protection of culture. 
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Таble 1 

Comparison of objects of cultural values 
 
 

Definition in accordance 
with the Convention [1] 

Definition in accordance 
with the Recommendation 

[10] 

Definition in accordance with the 
Convention [13] 

Definition in accordance with 
the law [14] 

1 2 3 4 

a) rare collections and 
specimens of flora and 
fauna, mineralogy, 
anatomy and items of 
interest to paleontology; 

xi) zoological, botanical 
and geological specimens; 

h) rare collections and specimens of 
fauna; 
i) rare collections and specimens of 
flora; 
j) rare collections and specimens of 
minerals; 
k) rare anatomical collections and 
samples; 
l) objects of interest in terms of 
paleontology; 

zoological collections 
representing scientific, 
cultural, teaching and 
educational or aesthetic 
value; rare collections and 
specimens of flora and 
fauna, mineralogy, anatomy 
and paleontology; 

b) values relating to 
history, including the 
history of science and 
technology, history of wars 
and societies, as well as 
those related to the life of 
national leaders, thinkers, 
scientists and artists and 
with major national events; 

 v) historical values, incl. 
those related to the history 
of science and technology, 
military and social history, 
as well as the life of 
peoples and national 
leaders, thinkers, 
scientists and artists and 
events of national 
importance; 

e) items related to history, including 
the history of science and technology, 
military history and the history of 
society; 
f) items related to the life of national 
leaders, thinkers, scientists and artists; 
g) items related to important national 
events; 

items related to historical 
events, development of state 
and society, history, science 
and culture, as well as those 
relating to the life and work 
of prominent statesmen, 
political parties, public and 
religious organizations, 
science, culture and art; 

c) archaeological findings 
(including regular and 
clandestine) and 
archaeological 
discoveries; 

i) findings as a result of 
terrestrial and underwater 
archaeological research 
and excavations; 

a) archaeological findings resulting 
from archaeological research and 
excavations (including regular and 
illegal ones) conducted on land and 
under water; 
q) all remains and objects, or other 
traces of human existence, which are 
evidence of epochs and civilizations 
for which excavations and discoveries 
are the main or a major source of 
scientific information; 

objects of museum value, 
found during archaeological 
excavations; 

d) components of 
dismantled artistic and 
historical monuments and 
archaeological sites; 

iii) items of historical 
monuments that suffered 
fragmentation; 

b) elements of artistic and historical 
monuments or archaeological sites 
which have undergone fragmentation; 

parts and fragments of 
architectural, historical and 
artistic monuments and 
monumental art; 

e) antiquities more than 
100 years old, such as 
inscriptions, minted coins 
and stamps; 

ii) antiquities such as 
tools, pottery, inscriptions, 
coins, seals, jewelry, 
weapons and items from 
the graves, including 
mummies; 

f) tools, pottery, inscriptions, coins, 
seals, jewelry, weapons and burial 
remains, including mummies, more 
than a hundred years old; 

 

  a) original art collections and 
assembling of any material that are 
essential for the artistic, historical, 
archaeological, scientific and other 
fields of culture; 

 

f) ethnological materials; iv) anthropological and 
ethnological materials; 

m) materials that are of interest in 
terms of Anthropology; 
n) objects of interest in terms of 
Ethnology; 

 

g) artistic values, such as: 
i) paintings, drawings 
entirely hand-made on any 
base and of any materials 
(excluding drawings and 
industrial products, which 
are decorated by hand); 
ii) original works of 
sculptural art of any 
material; 
iii) original engravings, 
prints and lithographs; 
iv) original artistic 
selections and installations 
of any materials; 

vi) artistic values, such as: 
- paintings and drawings 
completely handmade on 
any basis and of any 
materials (except drawings 
and industrial products, 
decorated by hand); 
- original prints, posters 
and photographs, as a 
kind of original creation; 
- original artistic selections 
and installations of any 
material; 
- sculptural works of any 
materials; 
- works of crafts   of 
materials such as glass, 
ceramic, metal, wood etc. 

c) pictures, paintings and drawings, 
hand-made on any basis and using any 
materials, that are essential to the 
artistic, historical, archaeological, 
scientific and other areas of culture; 
d) original works of sculpture from any 
material that are essential for the artistic, 
historical, archaeological, scientific and 
other areas of culture, as well as parts of 
such works; 
e) original engravings, prints, lithographs 
and photographs which are important for 
the artistic, historical, archaeological, 
scientific and other fields of culture; 
b) works of applied art from materials 
such as glass, ceramics, metal, wood, 
etc., that are essential to the artistic, 
historical, archaeological, scientific and 
other fields of culture; 

original art paintings, 
drawings and sculptures, 
artistic compositions and 
assembling of any material, 
works of decorative and 
traditional folk art; 
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1 2 3 4 

h) rare manuscripts and 
incunabula, old books, 
documents and publications 
that are of special interest 
(historical, artistic, scientific, 
literary, etc.), singly or in 
collections; 

vii) manuscripts and 
incunabula, codes, books, 
documents or publications of 
special interest; 

i) rare manuscripts and incunabula, single 
or in collections; 
c) old books, documents and publications 
of special interest (historical, artistic, 
scientific, etc.), individually or in 
collections; 

old books and other 
publications that are of 
historical, artistic, scientific and 
literary value, individually or in 
collections; manuscripts and 
incunabula, old books ... 
individually or in collections; 

i) postage stamps, tax and 
similar stamps, singly or in 
collections 

 o) objects of interest in terms of philately; 
p) rarities of interest in terms of 
numismatic (medals and coins); 

rare stamps, other philatelic 
materials, singly or in 
collections; 

j) Archives, including phono-, 
photo and film archives; 

viii) objects of interest in 
terms of numismatic (medals 
and coins) or philately; 

d) archives, including records of texts, 
maps and other cartographic materials, 
photographs, films, sound recordings and 
machine-readable records, that are 
essential to artistic, historical, 
archaeological, scientific and other fields 
of culture; 

archive documents, including 
film, photography and phono 
documents, singly or in 
collections; 

k) furniture more than 100 
years old and old musical 
instruments 

ix) archival documents, incl. 
texts, maps and other 
cartographic materials, 
photographs, films, sound 
recordings and documents 
read by machines; 

g) pieces of furniture, tapestries, carpets 
and clothes more than a hundred years 
old; 
h) musical instruments more than a 
hundred years old; 

unique and rare musical 
instruments; 

 x) furniture, tapestries, 
carpets, costumes and 
musical instruments; 

 various types of weapons that 
have artistic, historical, 
ethnographic and scientific 
value; 

   family values - cultural values 
having the nature of personal 
or family objects 

 

Note. States that have acceded to the Convention [13], must recognize its extension as to offenses committed against 

the cultural values listed in column 3 in plain type. Any Contracting State may at any time declare that it considers the 
offenses relating to cultural values also those listed in column 3 in italics. 

 

Тable 2 
DIRECTORY 

of codes of goods in accordance with 
the Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activities (UCG FEA) 

Chapter XXI, Group 97 
Works of art, collectibles and antiques 

 

Code Name according to UCG FEA Analog 

9701  Paintings, drawings and pastels, executed entirely by 
hand, other than drawings of heading 4906 and other 
finished products, painted or decorated by hand; 
collages and similar decorative images: 

Original art paintings, drawings and sculptures, artistic 
compositions and assembling of any material, works of 
decorative and traditional folk art [14] 
 

9701 10 00 00  - Paintings, drawings and pastels 

9701 90 00 00  - Others 

9702 00 00 00  Original engravings, prints and lithographs Original engravings, prints and lithographs. [1] Absent 
in the law [14] 

9703 00 00 00  The original sculptures and figurines of any material Original works of sculptural art of any material [29];  
Original works of art sculpture ... [14] 

9704 00 00 00  Postage or revenue stamps, including those of the first 
day of maturity, postal stationery articles (stamped 
paper), and similar items, used or unused, other than 
products of heading 4907 

Rare stamps, other philatelic materials, singly or in 
collections [14] 

9705 00 00 00  Collections and collectibles of zoology, botany, 
mineralogy, anatomy or those that are of historical, 
archaeological, paleontological, ethnographic or 
numismatic interest 

Zoological collections representing scientific, cultural, 
teaching and educational or aesthetic value; rare 
collections and specimens of flora and fauna, 
mineralogy, anatomy and paleontology [14] 

9706 00 00 00  Antiques over 100 years old e) antiquities more than 100 years old, such as 
inscriptions, minted coins and stamps; 
k) furniture more than 100 years old and old musical 
instruments. [1] Absent in the law [14] 

Стаття надійшла до редакції 03.02.2019 р.
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 
Мета статті – визначити роль молодіжних субкультур у сучасних соціокультурних реаліях та виявити специфіку їх 

впливу на еволюціонування  українського суспільства в ХХІ ст. Методологія дослідження ґрунтується на усталених та новітніх 

теоретико-методологічних підходах і принципах, передусім, на міждисциплінарному інтегруванні провідних методів сучасної 

культурології та соціології. Застосовано метод аналізу та синтезу (для вивчення специфіки молодіжних субкультур та 
осмислення їх як важливої складової загальної культури), типологічний метод (спрямований на виявлення та визначення ролі 
молодіжних субкультур у трансформаційних процесах соціокультурного простору ХХІ ст.), соціокультурний метод (для розгляду 
субкультур у контексті цивілізаційних процесів) та метод теоретичного узагальнення (для підведення підсумків дослідження). 
Наукова новизна. Здійснено культурологічний аналіз та типологізацію глобальних молодіжних субкультур на сучасному етапі 

вітчизняного суспільного розвитку; окреслено основні особливості субкультурної диференціації української молоді; виявлено 
зв’язок між стилями та цінностями молодіжних субкультур і соціальними та культурними перетвореннями. Висновки. 

Українська культура ХХІ ст. як соціальне явище знаходиться на новій стадії формування та розвитку, перебуваючи в динаміці у 

процесі вироблення різноманітних форм, культурних взірців, світоспоглядальних постулатів та ціннісних орієнтирів, що в 
сукупності складають ідеологічну основу сучасного вітчизняного соціокультурного простору – галузі суспільного життя людини, 
яка регулюється культурними нормами. Молодіжні субкультури як важлива складова соціокультурного простору, виявляючи 
соціально-політичні та соціально-економічні проблеми, спрямовують світоглядну основу, а відповідно й поведінку молоді, в 

певному напрямку, впливаючи на суспільну систему в цілому та сприяючи позиціонуванню специфічних норм та постулатів як 
загальноприйнятих для всіх членів соціуму.  

Ключові слова: молодіжна субкультура; субкультурна диференціація; соціокультурний простір.   

 

Бойко Людмила Павловна, кандидат педагогических наук, профессор Киевского национального университета 
культуры и искусств 

Социокультурное значение молодежных субкультур в современных реалиях 

Цель статьи – определить роль молодежных субкультур в современных социокультурных реалиях и выявить 
специфику их влияния на эволюционирование украинского общества в XXI в. Методология исследования основана на 

сложившихся и новейших теоретико-методологических подходах и принципах, прежде всего, на междисциплинарном 
интегрировании ведущих методов современной культурологии и социологии. Применен метод анализа и синтеза (для изучения 

специфики молодежных субкультур и осмысления их как важной составляющей общей культуры), типологический метод 
(направлен на выявление и определение роли молодежных субкультур в трансформационных процессах социокультурного 
пространства ХХ в.), социокультурный метод (для рассмотрения субкультур в контексте цивилизационных процессов) и метод 
теоретического обобщения (для подведения итогов исследования). Научная новизна. Осуществлено культурологический 

анализ и типологизацию глобальных молодежных субкультур на современном этапе отечественного общественного развития; 
обозначены основные особенности субкульутрной дифференциации украинской молодежи; выявлена связь между стилями и 
ценностями молодежных субкультур, социальными и культурными преобразованиями. Выводы. Украинская культура ХХ в. как 

социальное явление находится на новой стадии формирования и развития, и, в динамическом  процессе разработки 

различных форм, культурных образцов, мировоззренческих постулатов и ценностных ориентиров, в совокупности составляет 
идеологическую основу современного отечественного социокультурного пространства – области общественной жизни 
человека, которая регулируется культурными нормами. Молодежные субкультуры как важная составляющая социокультурного 
пространства, проявляя социально-политические и социально-экономические проблемы, направляют мировоззренческую 

основу, а, соответственно, и поведение молодежи, в определенном направлении, воздействуя на общественную систему в 
целом и способствуя позиционированию специфических норм и постулатов как общепринятых для всех членов социума. 

Ключевые слова: молодежная субкультура; субкультурная дифференциация; социокультурное пространство. 

 

Boyko Ludmila, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor Kyiv National University of Culture and Arts 
Socio-cultural significance of youth subcultures in modern realities 
The purpose of the article is to determine the role of youth subcultures in contemporary sociocultural realities and to identify 

the specifics of their influence on the evolution of Ukrainian society in the 21st century. The research methodology is based on the 

existing and the latest theoretical and methodological approaches and principles, primarily on the interdisciplinary integration of the 
leading methods of modern cultural science and sociology. The method of analysis and synthesis (to study the specifics of youth 
subcultures and understanding them as an important component of the general culture), the typological method (aimed at identifying 
and defining the role of youth subcultures in the transformation processes of the 20th century sociocultural space), the sociocultural 

method (for considering subcultures in the context of civilizational processes) and the method of theoretical generalization (to 
summarize the research). Scientific novelty. A culturological analysis and typology of global youth subcultures at the present stage of 

national social development has been carried out; identifies the main features of subculture differentiation of Ukrainian youth; The 
connection between the styles and values of youth subcultures, social and cultural transformations is revealed. Conclusions. Ukrainian 

culture of the twentieth century, as a social phenomenon, is at a new stage of formation and development, and, in the dynamic process 
of developing various forms, cultural patterns, worldview postulates and value orientations, together forms the ideological basis of the 
modern domestic sociocultural space – the field of human social life which is governed by cultural norms. Youth subcultures, as an 

important component of sociocultural space, manifesting sociopolitical and socioeconomic problems, direct the ideological basis, and 
accordingly the behavior of young people, in a certain direction, affecting the social system as a whole and promoting the positioning of 
specific norms and postulates as generally accepted for all members of society. 

Key words: youth subculture; subcultural differentiation; sociocultural space. 
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Актуальність теми дослідження. Соціальні, політичні, економічні та культурні трансформаційні процеси 
українського суспільства на початку ХХІ ст. зумовили зміну формування, існування та функціонування 
різноманітних форм молодіжних об’єднань. Це актуалізує дослідження молодіжних субкультур, 
переосмислення підстав їх класифікації, з метою систематизації розмаїття форм їх прояву, як унікального 
явища сучасного мультикультурного простору.    

Мета статті – визначити роль молодіжних субкультур у сучасних соціокультурних реаліях та виявити 
специфіку їх впливу на еволюціонування  українського суспільства в ХХІ ст.   

Аналіз досліджень і публікацій. Молодіжні субкультури, як складний феномен сучасного 
соціокультурного простору привертає увагу багатьох дослідників: В. Личковах («Молодіжна субкультура як 
соціокультурний та естетичний феномен», 2012 р.) та Л. Іванченко («Молодіжні субкультури в сучасному 
світі», 2016 р.) досліджують феномен молодіжної субкультури в сучасній Україні та визначають вплив 
субкультур на формування масової свідомості молоді; Н. Сушик («Сутність, елементи, особливості, 
класифікації, фактори формування субкультури підлітків: соціально-педагогічний аспект», 2012 р.) розглядає 
молодіжні субкультури у контексті соціалізації підлітків; В. Павелків («Соціально-психологічний статус 
молодіжних субкультур як детермінінт формування агресивної поведінки», 2014 р.) аналізує психологічні 
особливості субкультур як рушійні сили соціалізації особистості та ін.  

Проте специфіка розвитку та функціонування молодіжних субкультур в Україні в контексті сучасних 
трансформаційних соціокультурних процесів вимагає більш детального дослідження та висвітлення 
означеної проблематики.  

Виклад основного матеріалу. Стан субкультурної диференціації українського суспільства на сучасному 
етапі споріднений з аналогічними процесами західноєвропейських країн та США, що пов’язано з загальною 
тенденцією сучасних розвинутих суспільств до мультикультуралізації, виражається в дезінтегруванні єдності 
ієрархічних домінуючих цінностей і створенні багатьох фрагментованих та еклектичних форм культурної 
ідентичності. Різноманітні форми молодіжної субкультури, що виникли як ескапістські або протестні, в 
процесі трансформації, відповідно до еволюціонування соціокультурного простору ХХІ ст., стали однією з 
форм ігрових практик молодіжного стилю.  

Теоретичне осмислення та науковий аналіз молодіжних субкультур відіграли вирішальну роль в 
процесі дослідження багатьох аспектів культурної діяльності та дозвілля молоді.  

Проте на сучасному етапі концепція «молодіжних субкультур», якої дотримуються Бірнінгемський 
центр сучасних досліджень в галузі культури (СССS), все частіше критикується через недостатнє 
використання для розуміння складної специфіки молодіжних споживацьких та розважальних ідентичностей в 
умовах ХХІ ст. Домінуючою парадигмою в галузі дослідження молоді стали концепції «нео-племінної» та 
«пост-субкультурної» [11, 175] ідентичність, а також концепція молодіжної субкультури як образу життя; 
концепції, в якій поєднано моделі субкультур Бірнінгемського центру сучасних досліджень в галузі культури 
та пост-культурні теорії [9, 125] та ін. 

На думку Т. Гаврилюк, обираючи субкультуральну ідентичність, молодь отримує ілюзію певної влади 
та контролю над власною біографією, відповідно кожна стратегія вибору є унікальною, оскільки пов’язана з 
індивідуальною тактикою захисту від пригнічення особистості масовою культурою [6]. Натомість типологічний 
підхід до молодіжних субкультур, як до культурних практик, засвідчує наявність загальних тенденцій їх 
розвитку. 

Зауважимо, що поняття «молодіжна субкультура» (позиціонується як певне явище, основою якого є 
інноваційні потенції молодіжної культури, джерело подальшого прогресивного розвитку суспільної культури) 
у сучасному науковому вимірі не має загальноприйнятого трактування. 

Наприклад, Т. Латишева вважає, що молодіжна субкультура – сукупність естетичних, політичних та 
інших ціннісних орієнтацій, моделей поведінки, символіки, стилю життя та зовнішньої атрибутики будь-якої 
групи молоді [3, 78]. 

Д. Хебдідж зауважує, що субкультури займають складне двояке положення у суспільстві, не 
асоціюючись автоматично з «істинним» супротивом суспільним структурам, балансуючи між «ствердженням 
та відповіддю, комерціалізацією та бунтом, супротивом та відповідністю» [7, 24]. 

Молодіжні субкультури позиціонуються також як барометри сучасності, вираження основних 
структурних та культурних перетворень в суспільстві [5, 499]. Вираження та стилі молодіжних субкультур 
набувають особливих характеристик в певні історичні періоди, реагуючи на соціальні зміни, що впливають на 
балансування між елементами субкультур та загальної культури. 

У науковому вимірі існує багато способів визначення та позиціонування субкультур: концепція нерідко 
пов’язана з уявленням про яскраві молодіжні культури (наприклад, панк-культура, рокери, скінхеди та ін.); 
«щось чуже та/або дивакувате» [10, 12], проте не дивлячись на наявність певної невідповідності між 
конкретними субкультурами та суспільством в цілому, це не означає, що відмінності між культурними 
елементами, що сприймаються як основні або загальні, з одного боку, та елементами (знаками, символами), 
що сприймаються як субкультурні, з іншого, є вічним.  

Т. Йохансен стверджує, що субкультури та загальна культура з часом змінюються, і, як правило, 
поєднуються. Дослідник, вивчаючи зв’язок між субкультурами та актуалізацією певних цінностей, думок та 
практик, наводить бодибілдинг як приклад тенденції перевтілення субкультурних цінностей і настроїв у 
прийнятні способи ставлення до здоров’я та тіла. Бодибілдинг перетворюється на фітнес, проте його основні 
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цінності – треновані м’язи, тверде тіло, здоров’я та аскетизм, широко представлені в багатьох інших 
розповсюджених та домінуючих соціокультурних моделях, відповідно загальна культура інтегрує певні 
атрибути та цінності образу життя субкультур [8]. 

Варто зауважити, що молодіжні субкультури, як відносно самостійні структури в загальній культурній 
системі, включають в себе й специфічний набір соціально-психологічних ознак, у тому числі соціально-
психологічні якості, потреби та мотиви, інтереси та мету, ціннісні орієнтації та норми, що впливають на стиль 
життя та мислення.  

Д. Парфенюк зауважує, що представниками молодіжних субкультур є молодь віком 14–22 років зі 
специфічною соціально-психологічною спрямованістю, яка визначається характеристиками мотиваційної 
галузі, соціально-психологічними якостями та диспозиційною концепцією соціальної поведінки особистості 
[4, 178]. 

Наприкінці ХХ ст. дослідниками активно розробляються різноманітні типологізації молодіжних 
субкультур. Відповідно до специфіки вітчизняного соціокультурного простору, найбільш доцільною, на наш 
погляд, є типологізація, запропонована Д. Колтуновим [2, 98]:  

– за критерієм періоду розвитку – ретро-субкультури (бітники, стиляги, хіппі), субкультури недавнього 
минулого (байкери, люгери, металісти, гопники, скінхеди, панки, рокери та ін.) та субкультури нового часу 
(гламур, хіп-хоп, ролевики, толкієністи, хакери, фріки);  

– за критерієм світогляду – світоглядні субкультури (панки, рокери, хакери, хіпі, скінхеди, люгери, 
пацифісти, нью-ейдж, гопники) та стилістично-світоглядні субкультури (готи, емо, хіп-хопери, ролери, 
ролевики, скейтери, граффітери, геймери, бітломани);  

– за інтересами та гендерною орієнтацією – музичні (металісти, рокери, панки, хіп-хопери, рейвери), 
світоглядні (емо, гламур, готи, хіппі), асоціальні (гопники, скінхеди, нацисти, любери), спортивні (байкери, 
ролери, скейтери, футбольні фанати), релігійні (нью-ейдж, кришнаіди, сатаністи), ігрові (толкієністи, 
ролевики), соціально-активні (пацифісти, товариства охорони оточуючого середовища та тварин), інтернет-
субкультури (геймери, хакери);  

– за ступенем прийняття субкультурних норм – інституціональні (бітломани, графітери, рейвери) та 
нонінституціональні субкультури (нью-ейдж, рокери, хіппі);  

– зв’язком із інформаційними технологіями  –  реальні та віртуальні субкультури.    
Зауважимо, що досить популярною є типологізація субкультур за першим критерієм на дві групи, які 

зарубіжні науковці умовно визначають як «реанімовані» та «сучасні» молодіжні субкультури [3, 45], вітчизняні 
– як «традиційні» та «нові» [1, 202]. До першої групи належать байкери, бітломани, бодібілдери, панки, 
рокобіли, скінхеди, хіп-хопівці та хіпі, а до другої – брейкери, геймери, гопники, готи, емо, індіаністи, 
металісти, толкієністи, уніформісти, репери, рейвери, фурі та ін. 

З урахуванням спільних цільових установок (музичні, спортивно-ігрові, кримінальні та субкультури 
«стилю життя») та гендерного орієнтування їх представників (андрогінно та маскулінно орієнтовані 
субкультури, а також субкультури без вираженої тендерної орієнтації), можемо виділити такі напрямки як: 
анархо-нігілістичні (радикально-деструктивні) – панки, скінхеди, металісти, сатанисти, хакери; романтико-
ескапістські – хіпі, готи, емо, індіаністи; гедоністично-розважальні: байкери, гламурщики, растамани, рейвери, 
графіттери, репери та ін.   

Провідною тенденцією сучасного світового соціокультурного простору є розширення субкультурних 
утворень, формування своєрідного конгломерату субкультур (метал, альтернатива та «dark-культура»), що 
поєднані загальними специфічними характеристиками (загальна візуальна, художня або музична стилістика, 
форми та способи проведення дозвіллєвої діяльності), мають споріднені семіотичний і сенсовий виміри та 
єдиний комунікаційний простір. Т. Латишева стверджує, що інтегрування та сублімація молодіжних 
субкультур призводить до трансформації ідентичностей їх представників (вони усвідомлюють власний 
зв’язок з конгломератом, водночас заперечуючи приналежність до певної субкультури) [3, 102]. 

Молоде покоління українців, у межах системи суспільних відносин, засвоюють та відтворюють досвід 
багатьох поколінь та накопичують потенціал його перетворення та оновлення, як невід’ємних факторів 
еволюціонування. Відповідно позиціонуємо молодіжні культури специфічним фактором розвитку сучасного 
українського суспільства.  

Аналізуючи специфіку вітчизняних молодіжних субкультур, можемо визначити їх як:  
– унікальний прояв девіації, творчі символічні реакції та реакції на домінуючі суспільні цінності;  
– неоднорідні та нестійкі явища, що мають певну інфраструктуру та зміст.  
Окрім того, українські молодіжні субкультури пропонують відчутну ідентичність, реалізацію, культурну 

та політичну участь, а також певні порушення домінуючих норм; характеризуються високим рівнем 
самобутності та стабільності у контексті колективної ідентичності; взаємопов’язані з молодіжною культурою 
та загальною культурою в цілому. 

Акцентуємо на наявності зв’язку між думками і цінностями, що культивуються в межах субкультур та 
загальними соціально-культурними і політичними трансформаціями в суспільстві. Саме молодіжні 
субкультури віддзеркалюють сучасне українське суспільство, його стан та проблеми, вагомість впливу на 
нього певних соціально-економічних та соціально-політичних подій. 

Сучасне українське суспільство характеризується багатошаровістю культурних парадигм, 
формуванням різноманітних субкультурних утворень, що доповнюють загальноприйняті цінності та норми 
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домінуючої культури або протиставляться ним. Соціокультурний простір ХХІ ст. сприяє формуванню 
багатьох молодіжних субкультур з відмінною функціонально-світоглядною спрямованістю, що засвідчує 
високий рівень взаємодії з загальною культурою. У процесі побудови власної соціокультурної реальності, 
долучившись до нормативних та ціннісних аспектів певної субкультури, молодь засвоює та репрезентує її 
моделі поведінки, ціннісні орієнтири, стилістичні особливості, як фактор формування мети в житті, 
наслідування певним принципам та ідеалам. 

Тенденціями розвитку молодіжних субкультур в Україні є формування субкультур, ціннісні орієнтири 
яких відповідають соціокультурній реальності постіндустріального суспільства – їх основою є: осмислення 
загальнолюдських та індивідуальних цінностей, толерантне ставлення до існуючих норм та моделей 
поведінки; перехід більшості субкультур до віртуальної галузі, що сприяє розширенню світосприйняття; 
розвиток субкультур, що пропагандують перехід від споживання до споглядання; формування єдиного 
простору молодіжних субкультур, у межах якого представники різних напрямків позиціонують себе 
представниками глобального суспільства. 

Наукова новизна. Здійснено культурологічний аналіз та типологізацію глобальних молодіжних 
субкультур на сучасному етапі вітчизняного суспільного розвитку; окреслено основні особливості 
субкультурної диференціації української молоді; виявлено зв’язок між стилями та цінностями молодіжних 
субкультур і соціальними та культурними перетвореннями.  

Висновки. Українська культура ХХІ ст., як соціальне явище, знаходиться на новій стадії формування та 
розвитку, перебуваючи в динаміці у процесі вироблення різноманітних форм, культурних взірців, 
світоспоглядальних постулатів та ціннісних орієнтирів, що в сукупності складають ідеологічну основу 
сучасного вітчизняного соціокультурного простору – галузі суспільного життя людини, яка регулюється 
культурними нормами. Молодіжні субкультури, як важлива складова соціокультурного простору, виявляючи 
соціально-політичні та соціально-економічні проблеми, спрямовують світоглядну основу, а відповідно й 
поведінку молоді, в певному напрямку, впливаючи на суспільну систему в цілому та сприяючи 
позиціонуванню специфічних норм та постулатів як загальноприйнятих для всіх членів соціуму.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ 
 

Метою роботи є представлення засобів актуалізації культурної спадщини України, що міститься в архівних документах. 
Методологія дослідження використовує інструментарій методу моделювання: постановка завдання, створення та дослідження 
конкретної моделі. Застосування принципів цілісності, ієрархічності та структурності дало змогу розглядати електронну виставку 
культурологічних архівних матеріалів як цілісну структуру. Наукова новизна роботи полягає у створенні концептуальної моделі 
розробки електронної виставки архівних матеріалів, які популяризуватимуть культурну спадщину українського народу. Висновки. В 
результаті проведеного дослідження виявлено факт існування електронних виставок архівних матеріалів з питань культури. 
Розроблено класифікацію електронних виставок за чотирьома ознаками, визначено основні характеристики е-виставки. 
Запропоновано концептуальну модель розробки віртуальної виставки, яка дозволить створити своєрідний веб-ресурс цінних 
документів з точки зору культурної спадщини держави. При цьому ресурсні затрати – мінімальні.  

Ключові слова: віртуальна виставка; електронна виставка (е-виставка); концептуальна модель; архівні фонди; 
оцифрування архівних документів; он-лайн сервіси; культурна спадщина в архівних документах. 
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Представление культурного наследия Украины через электронные  выставки 
Целью работы является представление средств актуализации культурного наследия Украины, содержащегося в 

архивных документах. Методология исследования использует инструментарий метода моделирования: постановка задачи, 
создание и исследование конкретной модели. Применение принципов целостности, иерархичности и структурности позволило 
рассматривать электронную выставку культурологических архивных материалов как целостную структуру. Научная новизна 
работы заключается в создании концептуальной модели разработки электронной выставки архивных материалов, которые 
будут популяризировать культурное наследие украинского народа. Выводы. В результате проведенного исследования 
выявлен факт существования электронных выставок архивных материалов по вопросам культуры. Разработана классификация 
электронных выставок по четырем признакам, определены основные характеристики электронной выставки. Предложена 
концептуальная модель разработки виртуальной электронной выставки, которая позволит создать своеобразный веб-ресурс 
ценных документов с точки зрения культурного наследия государства. При этом ресурсные затраты - минимальны. 

Ключевые слова: виртуальная выставка; электронная выставка (е-выставка); концептуальная модель; архивные 
фонды; оцифрование архивных документов; он-лайн сервисы; культурное наследие в архивных документах. 
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Representation of Ukrainian cultural Heritage via electronic exhibition  
The article focuses on the representation of topicality means of the Ukrainian cultural heritage contained in archival 

documents. The methodology of the research uses the tools of the modeling method. They are as follows: the problem statement, 
development and study of a particular model. The application of the principles of integrity, hierarchy, and structural properties made it 
possible to consider an electronic exhibition of cultural-oriented archive proceedings as an integral structure. The scientific novelty of 
the article is in the development of a conceptual model for organizing an electronic exhibition of archival proceedings that will popularize 
the cultural heritage of the Ukrainian people. Conclusions. As a result of the research, the existence of electronic exhibitions of archival 
proceedings on cultural issues was revealed. The classification of electronic exhibitions has been considered by four features, the main 
characteristics of the e-exhibition have been determined. A conceptual model for developing a virtual exhibition has been regarded. It 
will provide a peculiar web resource of valuable documents in terms of the state cultural heritage. Moreover, resource costs are minimal. 

Key words: virtual exhibition; electronic exhibition (e-exhibition); conceptual model; archival funds; digitization of archival 
documents; on-line services; cultural heritage preserved in archival documents. 

 
Актуальність теми дослідження. Важливу роль у розвитку сучасних держав та їх подальшого 

духовного та культурного розвитку відіграють пам'ятки історії та культури. Дослідники сфери вітчизняних 
та закордонних наукових культурологічних досліджень все частіше звертаються до документів, які у 
ретроспективному розрізі демонструють збагачення культурних цінностей держав та народів. Безперечно, 
більшість матеріалів культурологічного характеру зберігається в музеях, частина з них – в бібліотеках. Але 
велика частина матеріалів, які представляють духовний та культурний розвиток українського народу є 
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недоступним для широкого кола громадян – це архівні матеріали з питань культури, мистецтва, 
архітектури, народної творчості. Особливу вагу серед них мають документи Національного архівного 
фонду як джерела культурних фактів та пам'яті народу. Проблема оперативного доступу до архівної 
спадщини завжди була особливо важливою. Питання  формування спільної історично-культурної пам'яті 
полягає у збереженні культурної спадщини та формує національну ідентичність. 

Одним з видів збереження та популяризації документів культурної спадщини є надання широкого 
доступу до них засобами віртуальної виставки. Важливим акцентом сьогодні є оцифрування архівних 
фондів культурної спадщини, які спрямовані на кодування даних для систематичного аналізу. Саме ці 
проекти можуть відтворювати унікальний архівний матеріал, який дозволить відкрити доступ до важливих 
історико-культурних документів. Створення електронних публікацій таких архівних джерел та можливий 
подальший віддалений доступ до них є важливим чинником розробки наукових знань та інструментів 
дослідження для обізнаності не тільки істориків, а й сучасних культурологів, мистецтвознавців, літераторів 
тощо. Провідні архівні установи Європи вже провели всебічне оцифрування матеріалів, а оцифрування 
культурної спадщини Національного архівного фонду знаходиться лише на етапі впровадження.  

Метою дослідження є визначення основних засобів створення віртуальних виставок та спроба 
класифікації таких виставок, зокрема з питань культури. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання: переглянути існуючі сфери використання віртуальних виставок та здійснити їх 
критичний аналіз; визначити основні критерії класифікації віртуальних виставок історико-культурних 
документів; провести класифікацію таких виставок та визначити основні засоби їх створення, а також 
основні складові концептуальної моделі віртуальної виставки. 

У закордонних дослідженнях актуальними є праці про створення віртуальних виставок таких 
науковців: Т. Тейлора, Р. Мартіні, Г. Екеля та інших.  

Виклад основного матеріалу. Віртуальні виставки архівних документів з питань культури сьогодні є 
найефективнішою формою надання користувачам ретроспективної інформації. Віртуальні виставки є 
інструментом дистанційного обслуговування в процесі задоволення потреб користувачів. 

Віртуальні виставки архівних джерел з питань культури слід розглядати як експозицію в Інтернеті за 
допомогою веб-технологій, віртуальних зображень спеціально відібраних та систематизованих документів, 
які надаються віддаленим користувачам для перегляду та використання [5, 406]. 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація електронних виставок 
 

При створенні віртуальної виставки необхідно враховувати, що така виставка повинна бути 
мобільною, компактною, інформативною та виступати лідером у загальному потоці мистецької архівної 
інформації. Поняття «мобільність виставки» слід розглядати як здатність електронної виставки 
доповнюватися новими матеріалами. Тобто, електронна виставка є «живим організмом», який може 
«вирости» і доповнюватися новими джерелами. 

Компактність виставки забезпечується правильним підбором необхідних документів. Для цього 
потрібно чітко визначити критерії для пошуку таких документів, які максимально розкриють зміст 
майбутньої тематичної мистецької електронної виставки. Однак компактність не повинна бути досягнута за 
рахунок зменшення вмісту та повноти розкриття теми. 

Зміст електронної виставки повинен бути повним та інформативним: архівні матеріали (фотографії, 
документи, ескізи, проекти, чорнові матеріали, відеозаписи, що, наприклад, розкривають певний етап 
розвитку української культури) повинні повністю розкрити зміст виставки. Користувач, який переглядатиме 
таку електронну виставку, повинен отримати повну інформацію на конкретну тему [2, 176]. 

Алгоритм концептуальної моделі розробки е-виставки слід розділити на взаємопов'язані етапи. 
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Рис 2. Алгоритм концептуальної моделі створення електронної виставки 
 

Електронна виставка, насамперед, буде електронним путівником для істориків, культурологів та інших 
вчених, які використовують архівні матеріали для дослідження. 

Основними елементами, що складають електронну виставку, є візуальний діапазон та текст. 
Візуальний діапазон буде представлений ілюстративним матеріалом (ілюстраціями, картами, 

фотографіями тощо). Текст, що відкриває візуальну серію, повинен містити цитати, анотації, біографічні 
посилання та текст самих документів [3, 342]. 

Сьогодні на ринку програмного забезпечення (далі – ПЗ) для створення електронних виставок вже є 
цілий ряд програм, які доцільно використовувати для створення такого інформаційного продукту, як 
віртуальна виставка: Calameo, PhotoPeach, Prezi, Dipity та ін. 

Calameo – це служба миттєвого створення інтерактивних публікацій в Інтернеті, яка дозволяє 
створювати інтерактивний електронний документ для читання з персонального комп'ютера. Використання 
такого ПЗ дозволить створити відчуття читання паперового (фотографічного) документа: оскільки такі 
інтерактивні публікації дають змогу перегортати сторінки, позначати цікаві місця, збільшувати масштаб 
зображення. Основними перевагами Calameo є: можливість додавання інтерактивного вмісту; аналіз 
поведінки читача; можливість популяризації видання (електронної виставки); відображення публікацій на 
певному сайті; можливість поширення публікацій через соціальні мережі. 

Зручна служба PhotoPeach – це служба слайд-шоу. Використовуючи інструменти зазначеної служби, 
можна створити презентацію з фотографій, додати музичний супровід та коментарі до нього. Перевагою 
використання такої послуги для створення віртуальних виставок є відсутність спеціальних вимог до 
фотографії, оскільки під час завантаження всі фотографії автоматично масштабуються до потрібних 
розмірів. Єдина умова застосування цієї служби – це формат фотографій: служба використовує тільки 
зображення форматів JPG, JPEG, PNG, GIF. Це вагомий плюс для створення електронних виставок 
документів, які мають культурну цінність: значна кількість архівних матеріалів є у недостатньо якісному 
вигляді, що затрудняє процес оцифрування. 

Служба Prezi призначена для створення медіа-презентацій. Інструменти Prezi дозволяють 
збільшувати та зменшувати слайди, створюючи тривимірний ефект. Ця служба може бути використана для 
підготовки виставки-презентації, невеликих оглядів тощо. У той же час матеріал можна скласти на одне 
зображення, і, збільшуючи той чи інший слайд, зосереджувати увагу на конкретному тексті, словах чи 
зображеннях [1, 14]. 

Основним недоліком цієї послуги, як і ряду інших, є необхідність підключення до Інтернету та 
англійського інтерфейсу. Перевагами онлайн-служби Prezi є: Prezi – це хмарний сервіс для створення 
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презентацій; нелінійна структура; велика бібліотека якісних шаблонів для презентацій; якісні шрифти; 
динаміка, масштабування, візуальні ефекти; можливість вставки зображення, відео, презентації Power Point. 
Для створення віртуальної виставки матеріалів доцільно використовувати і службу Dipity, яка дає змогу 
відобразити хронологію подій. 

Dipity – це он-лайновий сервіс, який відображає події, явища або факти, пов'язані з часом. Он-лайнова 
служба Dipity є однією з найбільш функціональних у своїй категорії, що дозволяє створювати хронологічні 
послідовності, які можна переглядати в декількох типах: часові рядки, фотоальбоми, простий текстовий 
список подій і навіть на карті, якщо виставка визначає географічну локацію кожної події. Така позитивна 
особливість застосування сервісу Dipity дозволить створити, наприклад, інтерактивні карти виникнення та 
розвитку певного культурного явища на території України. 

Важливою перевагою Dipity є його інтеграція з найпопулярнішими онлайн-послугами та 
інформаційними джерелами. Інструмент для створення інтерактивних хронологічних стрічок Dipity дозволить 
застосовувати найсучасніший, динамічний і зручний спосіб подання архівної інформації в рамках презентації 
тематичної виставки [4, 52]. 

Звичайно, кожен музей, архів, бібліотека чи просто дослідник культурної спадщини народу має право 
вибрати своє програмне забезпечення для оцифрування матеріалів з метою створення електронних 
виставок. Розглянуті онлайн-послуги можуть використовуватися культурологами, науковцями, дослідниками, 
які вже мають певні матеріали, і можуть поділитися ними з суспільством. 

Перешкодою для використання таких послуг користувачами архівів є обмежені можливості для 
фотографування архівних матеріалів. Для створення таких особистих онлайнових мистецьких виставок 
користувачі повинні мати не тільки право копіювати архівні джерела, але також портативний сканер, 
призначений для перекладу текстів та зображень у цифрову форму. Такі сканери зможуть швидко сканувати 
велику кількість різних документів (від фотографій до важливих рукописних та зображувальних архівних 
документів). 

Для кращого розуміння стану оцифрування історико-культурних архівних матеріалів і можливостей 
створення віртуальних виставок доцільно провести порівняльний аналіз існуючих інформаційних ресурсів 
провідних архівних установ України та Польщі. Здійснений аналіз показує існування тематичної 
спрямованості таких е-виставок з точки зору культорологічних досліджень. 

Національний архівний фонд України вже розпочав роботу з оцифрування культурної спадщини. На 
сайтах державних регіональних архівів індивідуальні електронні тематичні виставки розміщені у розділах 
«Документні виставки он-лайн». Однак їх кількість невелика, через відсутність належного фінансування та 
браком робочого часу архівістів. 
 

 
 

Рис 3. Діаграма кількості тематичних віртуальних виставок в обласних архівах України 
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Згідно з результатами, наведеними у діаграмі, в Україні на початок лютого 2018 р. на сайтах обласних 
архівів розміщено 687 віртуальних виставок. Ці виставки не завжди відповідають вищевказаним ознакам. 
Вимога компактності та змісту часто порушується, оскільки ці дві особливості взаємозалежні. На деяких 
сайтах контент тематичної виставки не повністю відновлений в режимі онлайн, але компактність явно 
досягається. 

Аналізуючи кількість тематичних віртуальних виставок в регіонах України, слід зазначити, що 
найбільша кількість оцифрованих матеріалів міститься у виставках Державного архіву Львівської області (98 
он-лайн виставок, серед них виставки культурного та мистецького спрямування: «1030-річчя хрещення 
Київської русі», «У силі духу – перемога народу: до 150-річчя з заснування товариства Просвіта», «З історії 
академічного драматичного театру імені М.Заньковецької», «Львівський оперний театр – перлина світової 
архітектури»), у Державному архіві Кіровоградської області (75 віртуальних виставок, з них виставки 
культурного та мистецького спрямування: «До історії храмів нашого краю», «Плекаємо собори наших душ» – 
виставка присвячена життю і творчості Олесю Гончару, «Великий Каменяр (до 160-річчя від дня народження 
І.Я.Франка)», «Свідки минулого» (з нагоди Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць, Дня пам’яток 
історії та культури у виставці розміщено фото архітектурних будівель, важливих з точки зору культурного 
надбання українського народу)», «До 125-річчя від дня народження композитора Г.Г. Нейгауза»), а в інших 
регіональних архівах їх кількість становить від 3 до 48. Найменше число віртуальних виставок у Державному 
архіві Тернопільської області (3 виставки) та у Державному архіві Черкащини (5 виставок). 

Аналізуючи інформацію з фондів окремих архівів України (Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ), 
варто зазначити, що віртуальні виставки були створені на основі тематичних особливостей: актуальні 
проблеми науки, техніки та виробництва, питання соціально-економічного, соціально-політичного та 
культурного розвитку країни; пам'ятні дати; особистості, документи присвячені життю та діяльності видатних 
людей; комплекс експозицій, організованих послідовно в рамках однієї теми [6, 196]. 

Тобто, не завжди існуючі електронні експозиції відображають власне документи культурологічної 
спрямованості. 

Центральний державний історичний архів Львова (ЦДІАЛ) – один з найстаріших архівів України. 
Зосереджені в ньому документи відображають історію народів, які населяли Галичину. Архівні фонди містять 
одну з найбагатших і найдавніших колекцій документального матеріалу XII – першої половини  XX століття з 
історії Західної України, Польщі, Австро-Угорщини, Литви, Білорусі, Чехії, Молдови, Німеччини, Угорщини та 
інших європейських країн. 

Позитивними змінами на 2016-2017 роки для цього архіву є не тільки зміна інтерфейсу сайту, але 
також його інформаційний вміст. Якщо в 2016 році розділ «Виставки в режимі он-лайн» був представлений 
однією електронною виставкою «Митрополит Андрей Шептицький», де користувач мав можливість 
ознайомитись з біографічними даними митрополита Андрія і з 17 фотографіями як митрополита, так і його 
листів [7, 16], то за 2018р. розділ «Документальні виставки» представлений матеріалами під назвою «85-
річчя Голодомору 1932-1933 років». Можливо, тема виставок залежить від важливих історичних подій. Але, 
безумовно, представлені матеріали обох е-виставок відображають культуру та історію українського народу. 

Сайт Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО 
України) наповнено більш інформативними даними, ніж сайти Львівських архівів: є віртуальні виставки та 
електронний покажчик. На сайті представлено 62 електронні виставки, що містять фотографії та електронні 
версії документів, періодичні видання, тощо. Аналізуючи дані за 2016 рік [6, 202], кількість онлайн-виставок на 
сайті збільшилася на 24% (станом на 2018 р). Серед виставок, які демонструють культурне багатство 
українського народу, можна відзначити такі: «До 1030-річчя Хрещення Київської Русі», «Душа на сторожі. До 
110-ї річниці з дня народження Олени Теліги», «Діти - се наш дорогий скарб, се наша надія, се – Молода 
Україна. До 165-річчя від дня народження Олени Пчілки», «Павло Архипович Загребельний: творча та 
громадська діяльність» та інші. 

Аналізуючи сайти зарубіжних архівів, було досліджено, що їх онлайн-структура є чіткою та багата 
архівними джерелами: процес оцифрування та поширення архівних матеріалів почався давно і вже має 
певні результати. 

Таким чином, найпотужніший ресурс для інформування архівів у Польщі – створення Національного 
цифрового архіву Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). NAC – це перший польський цифровий архів, 
створений для збирання, зберігання та пошуку архівних матеріалів у цифровій формі. За словами авторів 
NAC, до 2030 року в Інтернеті буде розміщено 200 мільйонів цифрових копій архівних ресурсів державних 
архівів Республіки Польща. Крім того, NAC керуватиме електронними архівними записами як інтегрованою 
системою всієї архівної мережі в Польщі [7, 17]. Беззаперечним фактом є інформація про те, що великим 
масивом у NAC будуть оцифровані історико-культурні документи, які стосуються Польщі та польського 
народу. 

Фотографії NAC, згідно з принципами архіву, були розділені на групи та колекції (виставки). 
Найбільшими електронними виставками є:  Ilustrowany Kurier Codzienny Koncern – Archivum Ilustracji 
Ilustracji – містить близько 190 000 фотографій за 1910-1939 рр.; Wydawnictwo Prasowe Kraków – Warszawa 
(Zeitungsverlag Krakau – Warschau) – містить близько 18 000 фотографій за 1939-1945 рр. Виставка створена 
з метою розповсюдження інформації про Третій рейх; w spuściznach prywatnych – містить фотографії, що 
документують карту боїв та боротьбу польських солдатів під час Другої світової війни [6,  203]. 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 161 

Серед електронних виставок, які вже функціонують у NAC, варто відзначити окремі матеріали із 
розділу «Ilustrowany Kurier Codzienny Koncern», які демонструються культурологічний аспект розвитку 
польського суспільства. 

Важливо відмітити про єдину інтегровану інформаційну систему архівів Польщі – ZoSIA. Ця 
інформаційна система може використовуватися в державних та відомчих архівах. Розроблено і спеціальну 
освітню версію системи, яка використовується під час навчання зі студентами у 12 польських університетах. 
Всі ці установи використовують систему безкоштовно. Така система може стати прототипом розробки 
власної інформаційної системи архівів України. Єдиною умовою при створенні такої ІС є орієнтація її на 
оцифрування власне історико-культурних документів, тобто необхідно розробити таке ПЗ, яке б дало змогу 
не лише швидко і якісно оцифрувати матеріал (фото, документи, різноманітні зразки автентичної культури 
народу), а й адресно представити її користувачам. 

Висновки. У сучасних умовах віртуальна виставка стає ефективним інструментом для забезпечення 
віддаленого доступу до архівної історико-культурної інформації. Віртуальні виставки, що ознайомлюють 
користувачів з архівними фондами національних пам'яток культури, оцифрована рукописна спадщина не 
тільки сприятимуть підвищенню освітнього та культурного рівня населення, спадкоємності національної 
свідомості, а й представлять державу у глобальному інформаційному просторі. 

Варто зазначити, що використання таких віртуальних виставок дозволяє вирішувати важливі завдання 
щодо потреб сучасного суспільства у культурологічних знаннях. Також слід наголосити на основних 
перевагах он-лайн виставок: віддалений доступ до історико-культурних джерел; охоплення широкого кола 
читачів; краще збереження оригіналів документів; тимчасова незалежність перегляду архівної інформації з 
питань культури; одночасне представлення різних матеріальних компонентів документів в одній експозиції 
(письмові документи, діафільми, аудіовізуальні документи, іконічні документи тощо); представлення 
документів великого розміру (карт, атласів, креслень, фотографій, картин, плакатів тощо); відсутність 
необхідного додаткового обладнання для музейних, бібліотечних та архівних установ. 

Зокрема, це значно покращить якість інформаційних послуг для користувачів, дасть можливість 
розширити інформаційні ресурси архівів з питань культури, забезпечити доступ до великої кількості 
документних ресурсів, наявних в архівних фондах, для культурних, духовних та цінних активів попередніх 
поколінь українського народу, що є надійним керівним принципом у сучасному інформаційному суспільстві, у 
консолідації соціальних ідеалів, консолідації суспільства, збереженні її національної ідентичності. 

Для швидкої популяризації історико-культурної спадщини доцільно створювати робочі групи (з 
істориків, культурологів, науковців, співробітників сфери культури та інформаційних технологій) у різних 
регіонах України, які збиратимуть необхідний архівний матеріал, здійснюватимуть оцифрування та 
популяризацію шляхом створення віртуальних виставки як на безкоштовних сервісах, так і на сайтах 
регіональних архівів. 
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КИЇВСЬКА ПРЕСА 1914-1917 РР. ПРО УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ  
ПРО ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ 

 
Мета дослідження полягає у висвітленні питання вшанування пам’яті загиблих у першій світовій війні через призму 

публікацій про заходи з її увічнення у київській пресі 1914-1917 рр. Методологія дослідження включає використання загальних 

логічних методів наукового пізнання: аналізу, синтезу, аналогії, а також спеціальних історичних дослідницьких методів: 

внутрішньої критики – для джерелознавчого аналізу документів, теоретичного узагальнення – для формулювання відповідних 
висновків. Наукова новизна статті полягає у тому, що проведено комплексне дослідження періодичних видань Києва за період 
1914-1917 рр.; висвітлено заходи імперської влади з вшанування пам’яті загиблих у Першій світовій війні. Висновок. Таким 

чином, традиційними заходами вшанування пам’яті про Першу світову війну у Києві у 1914-1917 рр. стали урочисті молебні, 

панахиди у храмах й на військових кладовищах, а також облаштування місць пам’яті. 
Ключові слова: перша світова війна; київська преса; вшанування пам’яті; військове кладовище; «Киевлянин»; «Киев»; 

«Киевская мысль». 
 

Иванюк Олег Леонидович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины Киевского 
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Киевская пресса 1914-1917 гг. об увековечении памяти о Первой мировой войне 

Цель исследования заключается в освещении вопроса чествования памяти погибших в первой мировой войне через 
призму публикаций о мерах по ее увековечения в киевской прессе 1914-1917 гг. Методология исследования включает 

использование общих логических методов научного познания: анализа, синтеза, аналогии, а также специальных исторических 
исследовательских методов: внутренней критики – для источниковедческого анализа документов, теоретического обобщения – 
для формулирования соответствующих выводов. Научная новизна статьи заключается в том, что проведено комплексное 

исследование периодических изданий Киева за период 1914-1917 гг.; проанализированы мероприятия организованные 
имперской властью и православной церковью в память о погибших в Первой мировой войне. Вывод. Таким образом, во время 

первой мировой войны, часть киевских периодических изданий, подробно освещала все мероприятия которые были связаны с 

увековечением памяти погибших на фронтах воинов, в частности, торжественных богослужений, молебнов, обустройство мест 
памяти. Это было важной составляющей имперской политики которая заключалась в героизации военного прошлого, 
возвеличивании побед в захватнических войнах, обосновании права на аннексии и оккупацию, воспитании уважительного 
отношения к царю и институтам имперской власти. 

Ключевые слова: первая мировая война; киевская пресса; увековечивание памяти; военное кладбище; «Киевлянин»; 

«Киев»; «Киевская мысль». 
 
Ivaniuk Oleh, PhD, Borys Grinchenko Kyiv University, Faculty of History and Philosophy, Chair of Ukrainian History, Docent 
Кyiv press 1914-1917. On immortalizing the memory of the First World War 
The purpose of the article is to highlight the issues of honoring the memory of the victims in the First World War through the 

prism of publications about measures to perpetuate it in the Kiev press of 1914-1917. The methodology of the study includes the use 

of general logical methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, analogy, as well as special historical research methods: internal 
critique – for source study analysis of documents, theoretical generalization – for formulating relevant conclusions. The scientific 
novelty of the article is that a comprehensive study of periodicals of Kyiv for the period 1914-1917 was conducted; The measures of the 
imperial authorities on perpetuating the memory of the victims in the First World War were highlighted. Conclusion. Thus, during the 

First World War, part of the Kiev periodicals, elucidated in detail all the measures that were related to the perpetuation of the memory of 

the soldiers who died on the fronts - solemn worships, prayer services, and the arrangement of places of memory in particular. This was 
an important part of imperial policy, which consisted in the heroization of the military past, the exaltation of victories in invasive wars, the 
justification of the right to annexation and occupation, the upbringing of a respectful attitude to the king and imperial power institutions. 

Key words: First World War; Kiev press; commemoration; military cemetery. 

 
Актуальність теми дослідження. Перша світова війна є важливою віхою в історії України, оскільки 

внаслідок цього збройного конфлікту стався крах обох імперій, під владою яких перебувала українська нація, 

– Російської й Австро-Угорської, а на їхніх руїнах постала модерна українська державність. Водночас, Перша 

світова війна залишила по собі цінний соціально-гуманітарний досвід – організацію допомоги пораненим, 

біженцям, вдовам і сиротам, і зрештою увічнення пам’яті загиблих вояків. 

Стан наукової розробки проблеми. Теоретичні засади дослідження колективних форм пам’яті заклали 
іноземні вчені: М. Альбвакс, Ф. Артог, А. Ассман, А. Бергсон, Дж. Верч. В Україні питанням історичної пам’яті 

присвячені наукові праці І. Гирича, Я. Грицака, Г. Касьянова, Ю. Шаповала, Н. Яковенко та ін. Проблему 

вшанування пам’яті загиблих у першій світовій війні у Києві, частково висвітлювали: І. Абрамова [1], 

В. Грінченко [5], М. Кальницький [8], В. Нитка [13] та ін. Автори приділили увагу Звіринецькому військовому 

кладовищу у Києві й храму який споруджувався там, на честь загиблих у Першій світовій війні. 

Виклад основного матеріалу. З початком Першої світової війни Російська імперія активізувала 
зусилля щодо реалізації політики пам’яті у національних окраїнах. Упродовж 1914-1917 рр. у Києві, 

спільно, державою і православною церквою, було організовано систему заходів з вшанування загиблих на 
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фронтах, героїзації й глорифікації імперського війська. Значна увага була приділена їм тогочасною 

київською пресою, зокрема газетами «Киевлянин», «Киев», «Киевская мысль». 

Першою подією, з якою пов’язувалися заходи з увічнення пам’яті, стала Галицька битва. Її 

результатами були значна кількість загиблих і захоплення російськими військами частини 

Західноукраїнських земель. У неділю, 21 вересня 1914 р., о 14 годині, за благословенням митрополита 

Київського й Галицького Флавіана, на Аскольдовій могилі у Києві розпочалася панахида за протоієреєм 
Іваном Григоровичем Наумовичем і загиблих за звільнення Галичини. Її відслужив уманський єпископ 

Дмитрій. Постать І.Г. Наумовича – обрано не випадково. Його життя і діяльність були пов’язані із 

Галичиною. Це відомий громадський діяч і письменник, засновник газети «Руська Рада» й журналу 

«Наука», один з провідників галицького москвофільства. На тлі розгортання військових дій, було 

ідеологічно важливо акцентувати увагу на тому, що він переслідувався австрійською владою. А саме, у 

1882 р. його було засуджено до восьми місяців ув’язнення за державну зраду і відлучено від церкви за 
прихильність до православ’я. Згодом І.Г. Наумович емігрував до Києва де був єпархіальним священиком і 

служив на Борщагівці. У 1894 р. слов’янське благодійне товариство поставило йому пам’ятник на місці 

поховання на Аскольдовій могилі [14, 3]. 

Надалі такі заходи стали традиційними й масовими. 19 квітня (проводи) 1916 р. в усіх церквах міста, 

було проведено поминання загиблих воїнів. О 17-тій годині на міських кладовищах відбулися панахиди за 
участю духовенства і об’єднаних хорів. Їх відслужили: єпископ київський Василій – на Байковому, єпископ 

уманський, Дмитрій – на Лук’янівському, єпископ Черкаський, Назарій – на Звіринецькому [11, 2]. Пересічні, 

зазвичай, поминання після Великодня, завдяки митрополиту Володимиру, перетворилися на урочистості. 

Особливо багато киян зібралося на Байковому кладовищі. Перед службою єпископ київський Василій 

виголосив промову, яку розпочав так: «Ми зібралися до молитви за наших братів-воїнів на місці їх вічного 

спочинку. Дорогі могили! Незабутні могили! Не заросте до них народна стежка; серце руське завжди тут 
буде битися із священним побожним трепетом. Тут спочивають наші диво-богатирі, які душу свою поклали 
за нас…»

1
 [15, 2]. 

Окрім богослужінь, традиційним засобом вшанування, стало спорудження храмів і меморіалів, тобто 

облаштування місць пам’яті. Так, газета «Киевлянин» повідомляла, що черкаські повітові земські збори 

внесли до кошторису на 1916 р. 1000 руб. на спорудження у м. Черкасах пам’ятника імені жертв війни. 
Таку ж суму передбачалося виділити у 1917 р. на облаштування подібного монументу у м. Сміла 

(Черкащина) [10, 3]. 

Однією з найбільш помітних подій у житті Києва стало будівництво храму-пам’ятника на честь 

загиблих у першій світовій війні на Звіринецькому Братському військовому кладовищі. Облаштування 

спеціальних військових кладовищ у Російській імперії розпочалося у 1888 р. за наказом царя Олександра 

ІІІ. Питання активізувалося у зв’язку із російсько-японською війною 1904-1905 рр. і особливо з початком 
першої світової війни. У 1914 р. начальник Київського військово-окружного санітарного управління 

звернувся до київського міського голови з клопотанням про відведення земельної ділянки для поховання 

нижчих військових чинів що померли у лікувальних закладах Києва. Разом з тим, Олександрійський комітет 

опікунства над пораненими звернувся до імператора Миколи ІІ з пропозицією ховати загиблих і померлих 

воїнів на окремому Братському кладовищі [3, 24]. Результатом стало ухвалення Київською міською думою 

рішення про організацію Братських кладовищ на цвинтарях міста. Згодом, його було змінено, й для 
Братського військового кладовища було виокремлено ділянку на Звіринці [8, 234]. Станом на 1915 р. вона 

вже була заповнена. У червні 1915 р. наглядач лаврських лікарень повідомляв, що на Братському 

кладовищі вже поховано 90 померлих. Подальше облаштування могил мало проводитися на новій, 

відведеній на початку 1915 р., ділянці поблизу Свято-Троїцького монастиря. Пресою зафіксовано, що нове 

кладовище було засноване за ініціативою командуючого армією Південно-Західного фронту генерал-
ад’ютанта М.І. Іванова. За облаштування відповідав головний інспектор лікувальних закладів Київського 

військового округу генерал-майор С.О. Добронравов. Кладовище розміщувалося терасами на схилах 

пагорбу з південно-західного боку Троїцького монастиря, з видом на Дніпро й Лівий берег. На некрополі 

передбачалося поховання військових усіх національностей і віровизнань, які загинули під час бойових дій. 

6 травня 1916 р., у день народження імператора, відбулося освячення місця храму-пам’ятника. 

Розпочалася подія хресною ходою від Йонівського монастиря. Із захопленням її описувала газета 
«Киевлянин»: «Виблискують хоругви на темному фоні одягу ченців, рясніють форми військових частин, 

лунає стрункий спів, снують прочани й глядачі. Нарешті війська стають у каре на високому пагорбі 

Братського кладовища, духовенство здійснює богослужіння» [18, 2]. У червні цього ж року відбулись 

урочисті закладини храму. Газета «Київ» повідомляла містян: «У неділю, 12 цього червня, о 2-й годині дня, 

урочистим архієрейським богослужінням будуть здійснені закладини храму-пам’ятника на облаштованому 
братському військовому кладовищі для поховання офіцерів і солдат, учасників теперішньої великої 

вітчизняної війни, на Печерську, Звіринець, поблизу Св. Троїцького монастиря. До початку урочистостей до 

місця закладин буде здійснено хресну ходу із Св. Троїцького монастиря о 1-й г. дня» [6, 3-4].  

                                                      
1
 Тут і надалі, автор подає адаптований український переклад джерел з російської мови. 
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До урочистостей було залучено війська київського гарнізону. Київський комендант генерал-

лейтенант П.В. Медер видав наказ: «12-го цього червня, о 2-ій годині дня, відбудеться урочисте 

закладення храму пам’ятника на облаштованому братському військовому цвинтарі у Височайшій 

присутності Її Імператорської Величності Государині Імператриці Марії Федорівни. Головний начальник 

округу наказав запросити на урочистості увічнення пам’яті звитяжних синів Росії, що у битвах життя своє 

склали за Віру, Царя й Батьківщину у теперішній великій вітчизняній війні, генералів, штаб і обер-офіцерів, 
лікарів і військових чиновників усіх військових частин, штабів, управлінь, установ і закладів гарнізону. 

Усім вище зазначеним частинам гарнізону призначити на ці урочистості команди від кожної не більш 

ніж 30 нижніх чинів при офіцерах, де можливо, і вислати на той самий час хори музики у повному складі від 

1-ої гірської запасної батареї, 2-го запасного телеграфного батальйону і запасного понтонного батальйону, 

яким бути на місці на 1-шу годину дня. Форма одягу: літня військового часу (із стрічками й орденами). 
Нижні чини мають бути одягнені однаково у літню форму» [16, 4]. 

Розлогий опис процесу закладин розмістила на своїх шпальтах газета «Киевская мысль». Видання 

фіксувало що хресний хід розпочався від Свято-Троїцького монастиря. У процесії й урочистостях брали 

участь головний священик Південно-Західного фронту протоієрей В. Гріфцов, протопресвітер 

Г. Шавельський, єпископ Канівський – Василій, єпископ Чигиринський – Никодим, єпископ Уманський – 

Дмитрій, музичні оркестри, військові підрозділи, вихованці військових навчальних закладів й дитячих 
притулків. На місці закладин було збудовано спеціальний павільйон. Тут знаходилися головний начальник 

Київського військового округу генерал-лейтенант М. Ходорович, комендант Києва генерал-лейтенант 

М.В. Мадер, міський голова Ф.С. Бурчак, голова губернської земської управи М. Суковкин, консули союзних 

держав, делегації від римо-католицької, лютеранської, іудейської, караїмської церков. О 14.00. на Братське 

кладовище прибула імператриця Марія Федорівна у супроводі графині З.Г. Менгден, обер-гофмейстер 

князь Г.Д. Шервашидзе, генерал-майор князь С. Долгоруков. Після цього було здійснено закладини [9]. 
Наступного дня, київські газети ще раз звернули увагу містян на важливість події. Так, газета «Київ» 

сповіщала: «Учора, за Найсвітлішої присутності Її Імператорської Величності Государині Імператриці Марії 

Федорівни, відбулися урочисті закладини храму-пам’ятника на облаштованому братському військовому 

кладовищі, поблизу Свято-Троїцького монастиря. На урочистостях були присутні уся вища військова й 

цивільна влада міста Києва» [7, 4].  
Важливість події, також, демонстрував обмін вітальними телеграмами між місцевим військовим 

керівництвом і царем Миколою ІІ. Генерал-ад’ютант М.І. Іванов, генерал-від-інфантерії О.О. Маврін, 

протопресвітер Г. Шавельський сповіщали: «Щасливі доповісти Вашій Імператорській Величності, що сього 

12-го червня, у присутності Найяснішої Матері Вашої, Государині Імператриці Марії Федорівни, за 

численного скупчення народу, на облаштованому у Києві Братському військовому кладовищі здійснено 

закладини храму-пам’ятнику звитяжним синам Ваших армій, які склали життя своє на полі битви за 
обожнюваного Царя, Віру й Батьківщину. Духовні, військові й цивільні чини, війська і громадяни Києва, які 

зібралися на урочистості, щиросердно молилися Господу Богу, щоб подав Він Вашій Імператорській 

Величності й усій Вашій Найяснішій Родині здоров’я й благоденство, звитяжним військам, які 

спрямовуються Вашою Величністю, повну перемогу над ворогом! Державі Вашій славу й вічне 

процвітання, усіх громадян землі нашої у дусі й міцності героїв виховати» [2, 4]. 

Упродовж війни, відбувалися, також, заходи які вшановували пам’ять окремих героїв. Так, 7 червня 
1916 р., під головуванням І. Дьякова, відбулося засідання комітету з увічнення пам’яті загиблого 

військового льотчика, штабс-капітана П. Нестерова. Ним було прийнято рішення про необхідність 

спорудження пам’ятника, який мав розташовуватися у міському сквері на вул. Столипінській між будівлями 

вищих жіночих курсів і Імператорського технічного товариства. За для реалізації проекту необхідно було 

звернутися до міської думи щодо виділення земельної ділянки, й великого князя Олександра Михайловича 
щодо виділення 100-150 пудів міді з австрійських трофейних гармат для відлиття пам’ятника. Відбір ескізів 

і розробка умов конкурсу покладалося на Київське художнє училище [17, 2]. 

Своєрідним увічненням пам’яті стало, також, створення реєстрів вояків які за бойову звитягу 

отримали державні нагороди. Так, у 1915 р., київська преса звернула увагу на укладення «Капітулу 

російських орденів». Газета «Киевлянин» вказувала: «Капітул російських орденів закінчує укладення звіту 

про героїв теперішньої війни і здійснені ними подвиги на усіх фронтах і морях за 1915 р». У книгу 
георгіївських кавалерів було внесено імена 493 осіб [4, 3]. 

Зрештою, у 1916 р. для координації зусиль держави, церкви й громадськості, з вшанування пам’яті, у 

Києві було відкрито місцеве відділення Загальноросійського товариства пам’яті воїнів російської армії, які 

загинули під час війни з Німеччиною, Австрією й Туреччиною у 1914-1916 рр. [12, 2]. 

Висновки. Таким чином, упродовж першої світової війни, частина київських періодичних видань, 
докладно висвітлювала усі заходи які були пов’язані з увічненням пам’яті загиблих на фронтах воїнів, 

зокрема, урочистих богослужінь, молебнів, облаштування місць пам’яті. Це було важливою складовою 

імперської політики яка полягала у героїзації військового минулого, возвеличенні перемог у загарбницьких 

війнах, обґрунтуванні права на анексії й окупацію, вихованні шанобливого ставлення до царя й імперських 

владних інституцій. 
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ПОСТКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ТРАНСГУМАНІЗМУ 
 

Мета статті полягає у здійсненні соціально-філософського аналізу відношення «людина-техніка» в умовах трансформації 
культури і розгортання трансгуманізму. Методологія дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є концептуальні 
підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників глобалізації та її соціокультурних наслідків. Це праці таких вчених, як: Л. Альтюссер, 
Ж. Бодріяр, Г. Веллс, М. Епштейн, В. Кутирьов, М. Фуко,Ф. Фукуяма, І.Фролов, В. Чеклецов та ін. У роботі застосовувалися як 
загальнонаукові, так і філософські методи, зокрема аналіз, синтез, діалектичний, феноменологічний, герменевтичний, 
компаративістський тощо. Наукова новизна полягає в соціально-філософській концептуалізації сучасних соціокультурних 
трансформацій, які зумовлені науковим, технологічним прогресом людства і характеризуються дегуманізацією буття як окремої 
особистості, так і суспільства загалом. Висновки. Нанотехнології, біотехнології, інформатизація не тільки детермінують подальший 
розвиток культури, а й змінюють світогляд сучасної людини, де справжнє, природне, об’єктивне заміщується штучним, віртуальним, 
симульованим. Як наслідок, індивід є дезорієнтованим у своїх ціннісних орієнтаціях, ідентичності, його світогляд постає 
фрагментарним, а поведінка – непередбачуваною. Відтак, людина поступово перетворюється із суб’єкта дії на об’єкт техносфери, не 
усвідомлюючи того, що результати її праці (Інтернет, соціальні мережі, засоби сучасного зв’язку) не мають замінювати собою світ 
(природний, соціальний), а повинні використовуватися як засоби підвищення продуктивності діяльності.  

Ключові слова: людина; суспільство; культура; посткультура; гуманізм; трансгуманізм. 
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Посткультура в контексте трансгуманизма 
Цель статьи заключается в осуществлении социально-философского анализа отношения «человек-техника» в условиях 

трансформации культуры и развертывания трансгуманизма. Методология исследования. Теоретико-методологической основой 
исследования являются концептуальные подходы отечественных и зарубежных исследователей глобализации и ее социокультурных 
последствий. Это труды таких ученых, как: Л. Альтюссер, Ж. Бодрияр, Г. Уэллс, М. Эпштейн, В. Кутырёв, М. Фуко, Ф. Фукуяма, 
И.Фролов, В. Чеклецов и др. В работе применялись как общенаучные, так и философские методы. В частности анализ, синтез, 
диалектический, феноменологический, герменевтический, компаративистский и др. Научная новизна заключается в социально-
философской концептуализации современных социокультурных трансформаций, которые предопределены научным, 
технологическим прогрессом человечества и характеризуются дегуманизацией существования как отдельной личности, так и 
общества в целом. Выводы. Нанотехнологии, биотехнологии, информатизация не только детерминируют дальнейшее развитие 
культуры, но и изменяют мировоззрение современного человека, где настоящее, естественное, объективное заменяется 
искусственным, виртуальным, симулирующим. Как следствие, индивид является дезориентированным в своих ценностных 
ориентациях, идентичности, его мировоззрение является фрагментарным, а поведение – непредсказуемым. Следовательно, человек 
постепенно превращается из субъекта действия на объект техносферы, не отдавая себе отчет в том, что результаты его труда 
(Интернет, социальные сети, средства современной связи) не должны заменять собой мир (естественный, социальный), а должны 
использоваться в качестве средств повышения продуктивной деятельности.  

Ключевые слова: человек; общество; культура; посткультура; гуманизм; трансгуманизм. 
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The purpose of the article is to implement the social-philosophical analysis of the “man-technology” relations in the conditions 
of culture transformation and deployment of transhumanism. Methodology.  The theoretical and methodological basis of the research is 
the conceptual approaches of the national and foreign researchers who study globalization and its social and cultural consequences. 
That includes the works of such scholars as L. Althusser, J. Bodrijar, G. Wells, M. Epstein, V. Kutyriov, M. Foucault,F. Fucuyama, I. 
Frolov, V. Chekletsov and others. Both general scientific and philosophical methods have been used in the research, including analysis, 
synthesis, the dialectic method, the phenomenological one, the hermeneutic one, the comparative one and others. The scientific 
novelty is the socio-philosophical analysis of the contemporary socio-cultural transformations which are caused by the mankind’s 
scientific and technological progress and are characterized by being dehumanization of a separate individual as well as of the society in 
whole. Conclusions. Nanotechnologies, biotechnologies, and informatization do not only determine the further culture development,  
but they also change the modern man’s outlook in which real, natural and objective things are being replaced with artific ial, virtual and 
simulated ones. As a result, an individual is disoriented in his or her value orientations and identity, his or her worldview appears to be 
fragmentary and his or her behavior becomes unpredictable. Thus, an individual turns from being the subject of an action into the object 
of the technosphere and he or she does not understand that the results of his or her work (Internet, social networking, modern 
communication facilities) should not replace the world (natural, social). They are just ways to increase work productivity.  

Key words: individual; society; culture; postculture; humanism; transhumanism. 

 
Актуальність теми дослідження. Початок ХХІ століття характеризується стрімким розвитком 

наномедичних, молекулярно-біологічних, геномних, нейронних, комп’ютерно-мережевих, інформаційно-
медійних та інших технологій. Останні роблять сучасне суспільство новим етапом цивілізаційного розвитку, 
який у науковій літературі позначається як постлюдський час, де людина перетворюється із суб’єкта на об’єкт 
техносфери.  

Якщо простежити всю соціальну історію, то людина постійно щось створювала нове, яке мало 
конструктивні  і деструктивні наслідки. Так, метою створення зброї був захист, але сьогодні людство володіє 
зброєю масового знищення, яка постає вагомим геополітичним фактором. Сучасний науковий розвиток у 
сфері медицини, нанотехнологій, генної інженерії дає людям можливість кардинально змінювати своє 
природне тіло на штучний конструкт. Наприклад, намагання подолати недоліки людської організації, 
використовуючи новітні досягнення: використання чіпів-імплантів для збільшення об’єму пам’яті; 
сповільнення процесів старіння; втілення різноманітних бажаних образів тварин (жінка-кішка – Джоселін 
Вільденштейн, вампір – Марія Хосе Крістерна) або ляльок Барбі, Кена (В. Лук’янова, Сара Бердж, Джастін 
Джедліка); генна інженерія уможливила планування дітей з бажаним кольором очей, розумовими 
здатностями, потрібної статі тощо. 

Вищезазначене у новому світлі актуалізує проблему відношення «Людина – Техніка», де вектор 
наукових досліджень має спрямовуватися на вивчення соціокультурних і антропологічних наслідків прогресу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема соціокультурних трансформацій сучасного суспільства 
особливо актуалізується в останні роки минулого століття у працях представників постструктуралізму 
(Ж. Бодріяр, М. Фуко та ін.), постіндустріалізму (Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма та ін.). Системний аналіз соціуму, 
що переживає антропологічну кризу та характеризується перетворенням людини на фактор Техносу, 
представлений у працях В. Кутирьова, Н. Хейлз, Ф.  Фукуями, Т. Чеснокової. З’ясуванню змісту та значення 
понять «посткультура», «кіберкультура», «медіакультура» присвячені дослідження вітчизняних вчених, 
зокрема праці І. Куриленко. 

Виклад основного матеріалу. Ми є свідками й учасниками процесу переходу від культури до 
посткультури, основними характеристиками якої є фрагментарність, відсутність чіткої ціннісної ієрархії, 
деконструктивізм, криза креативності, тотальне проникнення в культуру ЗМІ, комп’ютерних технологій 
тощо. На думку вітчизняної вченої І. Куриленко: «Посткультура – це деконструктивістська культура 
«мовчання» зі своїми неоднозначною мовою і словесними іграми, з метафізичної точки зору вона нічого не 
може сказати про «кінцеві істини» буття» [4, 71]. Тобто, посткультура є імітацією культури, своєрідним 
продовженням останньої, маскуючись під неї і поступово витісняючи її з розвитку сучасної цивілізації. 
Образно кажучи, посткультура така собі «мильна бульбашка», яка має оболонку, а всередині – порожня. 
Разом з тим, посткультура – це синтез безлічі віртуальних можливостей, які, з однієї сторони, є відмовою 
від попередніх естетичних взірців, а з іншої постають проривом нового естетичного відчуття талановитих 
митців в арт-практиках, масовій культурі, відеокліпах, кінофільмах тощо. 

Сьогодні на противагу традиційним моральним цінностям (добро, співчуття, порядність, 
відповідальність, чесність, гідність, толерантність, скромність та ін.) у суспільстві пропагуються соматичні та 
утилітарні категорії, зокрема корисливість, влада, гламур, консюмеризм, нетерпимість, егоїзм, симуляція, 
зухвалість тощо. Саме на таких принципах і вибудовуються новітні практики арт-діяльності. У цьому контексті 
цілком доречними є слова згадуваної нами української дослідниці І. Куриленко: «Посткультура 
характеризується змінами атрибутивних складників: духовного світу людини, зокрема її психіки, менталітету, 
системи цінностей. Більше того, у такій культурі зникає смисловий детермінуючий центр (суб’єкт), навколо 
якого й розвивалися сама культура, пізнання, суспільне життя» [4, 71]. 

Трансформація аксіологічних систем є закономірним процесом, адже розвиток соціуму завжди 
супроводжувався зміною ціннісних орієнтацій поколінь і смисловим наповненням концепту «культура». 
Наприклад, з XVIII ст. відбувається розмежування культури натуралістичної, витоки якої сягають природи 
людини, і культури ідеалістичної, орієнтованої на прагнення людини до моральної досконалості. Це 
підживлювало протистояння між моральним вдосконаленням особистості і науково-технічним прогресом, 
який в основному спрямований на забезпечення потреб та інтересів суспільства. У другій половині ХІХ ст. 
утверджується некласичний підхід до розуміння змісту поняття «культура». Провідною її характеристикою 
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постає дисконтинуальність (перервність), яка пояснювалась в концепціях М. Данилевського, О. Шпенглера, 
А. Тойнбі, а також в межах таких філософських течій, як філософія життя, феноменологія, екзистенціалізм, 
філософська антропологія. Відповідно до цієї атрибутивної характеристики культурно-історичний процес 
розглядається не як пряма лінія історичного поступу, а як поліцентричне утворення, що являє собою 
сукупність співіснуючих культур – історичних суб’єктів. Відтак, культура постає не як спосіб та взірець життя, а 
як особливого роду реальність, буттєвий вимір суб’єктів історії (особистостей, спільнот, націй, цивілізацій 
тощо). 

Розвиток культури на межі ХХ-ХХІ століть науковці характеризують термінами «медіакультура», 
«інформаційна культура», «кіберкультура». Емпіричним підґрунтям появи таких концептів є те, що сучасна 
людина не мислить свого існування без телебачення, кіно, соціальних мереж, мобільного та Інтернет зв’язку 
тощо. Тому «медіакультура – це культура передачі інформації та культура її сприйняття, вона може бути й 
системою рівнів розвитку особистості, здатної читати, аналізувати, оцінювати медіатекст, здобувати нові 
знання за допомогою, передусім, аудіовізуальних медіа. Тобто медіакультура є процесом симбіотичного 
існування масового і елітарного, глобального і локального, індивідуального і суспільного, віртуального і 
дійсного в соціалізації сучасної людини. 

Інтернет давно став одним із суттєвих і визначальних атрибутів сучасності, що зумовило появу нового 
феномену – Інтернет-культури. Зміст останньої дослідниками пояснюється як «культура творців Інтернету», 
яку складають цінності і переживання, що визначають поведінку людини у всесвітній інформаційній 
комп’ютерній мережі. Вона має таку структуру: «техномеритократична культура, культура хакерів, культура 
віртуальної спільноти та підприємницька культура» [4, 73].  

Отже, можемо констатувати, що культура не обов’язково має бути прив’язана до відповідного місця, 
часу епохи, століття. Сьогодні вона долає вказані межі, зазнаючи сутнісних і смислових трансформацій, що 
супроводжуються зміною традиційних цінностей, заміщенням культури на технології, які людство 
використовує для власного винищення не стільки фізичного, скільки духовного. 

Підґрунтям культури завжди був принцип гуманізму, що традиційно розглядався як «система 
світоглядних орієнтацій, центром яких є людина, її самість, високе призначення та право на вільну 
самореалізацію, її благо як критерій оцінки соціальних інститутів, а людяність – норма стосунків між 
індивідами, етнічними й соціальними групами» [2, 134]. Людині надавався особливий статус – вона 
прирівнювалася до Бога. Зрозуміло, що така позиція гіперантропоцентричності з часом зазнала потужної 
критики з боку вчених. Зокрема, на думку сучасного французького філософа Л. Альтюссера увесь 
антропоцентризм, як і ідея самореалізації людини, належить до сфери ілюзій, або ідеології. Інший 
французький вчений М. Фуко пропонує свій варіант гуманізму – відмову від антропологічного егоцентризму, 
проголошуючи «смерть людини» як суб’єкта. Аргументами критики М. Фуко були ідеї про те, як може людина 
уподібнюватись творцеві, коли вона є підвладною реаліям буття (наприклад, праця, мова, соціум). 

Також із своєрідною критикою традиційного гуманізму виступав Ж.-П. Сартр. На його думку життя 
людини позбавлене будь-якої сутності чи то природної, чи божественної. Людина сама вирішує, що їй 
робити зі своїм життям. Основним принципом, який дозволяє наповнювати сенсом своє існування є 
свобода. Звідси виникає стан незадоволеності, незаспокоєності людини, оскільки вона не вдовольняється 
лише внутрішньою свободою. Зміна обставин з метою створення комфортних умов життя людини постає 
одним із принципів гуманізму. Важливим тут є визнання й прийняття того, що людина – це істота, котра не 
тільки усвідомлює факт своєї присутності у світі, а й свою скінченність, смерть. Це змушує її діяти тут і 
тепер, самореалізовуватися в сьогоденні. 

Принцип гуманізму сьогодні набуває нового змісту, ми можемо говорити про так званий 
трансгуманізм як наслідок впровадження у життя людини новітніх технічних та наукових здобутків 
цивілізації для удосконалення фізичних, розумових здібностей людини. На думку «трансгуманістів» 
(Р. Еттінгер, М. Море, Е. Дрекслер, Г. Моравек, А. Сандерберг, Р. Хансон та ін.), страждання, відчай, 
хвороби, старіння та смерть варто усунути, подолати. Але ставлячи за мету мінімізувати страждання, 
людина сама поступово перетворюється із суб’єкта діяльності на її атрибут, об’єкт. 

Життя сучасної людини наповнене багатьма суперечностями, вона постійно відчуває стрес, тривогу, 
її світогляд формується під натиском боротьби різносторонніх інтересів в суспільстві. Завдяки 
впровадженню в усі сфери життєдіяльності людини новітніх інформаційних здобутків індивід не завжди 
може самостійно розібратися в ситуації, раціонально та своєчасно протидіяти негативним наслідкам 
глобалізації, чи хоча б встигнути до них вдало пристосуватися. Прикро, що сучасна молодь не прикладає 
достатньо зусиль до пошуку відповідей на питання чи розв’язання певних проблем, вони звертаються до 
Google і сприймають надані в мережі відповіді як належне, істинне, беззаперечне. За соціологічним 
опитуванням шести тисяч респондентів – 83 % починають збір інформації з пошукових систем, а решта 
звертається до авторитетних видань і до інформаційних ресурсів бібліотек [9, 48]. 

Окрім цього, технічні засоби дозволяють досить швидко реалізовувати бажане, що спричиняє 
докорінний поворот у продуктивності праці. За твердженням М. Бердяєва, мрії і утопії людини стали 
занадто здійсненими. В результаті здійснюються одночасно два сценарії: перший – несе добро та прогрес, 
а другий – є втіленням зла, дегуманізації, руйнування. Так, сучасний розвиток техносфери, не тільки 
забезпечує комфортне життя людини, але й поглинає та заміщує її природну сферу буття. Людина 
відчужується від природи, занурюється у штучний, ілюзорний світ. 
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Початок ХХІ ст. є тим періодом в історії розвитку людства, коли воно, на думку сучасних дослідників, 
черговий раз відмовляється від гуманізму. «Ряди гуманістів рідшають, молоде покоління теоретиків in toto 
відмовляються від землі та моря, натомість записуються на віртуальні космічні мандрівки» [8, 119]. Отже, 
під натиском технологій людина перестає бути суб’єктом, вона поступово перетворюється на об’єкт, який 
можна і потрібно змінювати, удосконалювати шляхом збільшення своїх можливостей і здібностей. З точки 
зору сучасного дослідника В. Кутирєва, «заради цієї високої цілі треба перестати боятися «бути 
людиною», навпаки необхідно здолати її, перетворившись в більш досконалу істоту» [6, 120]. Це 
вдосконалення, в кінцевому рахунку, призведе до того, що все людське заміниться на технологічне, робото 
подібне, штучне. Більше того, «прогрес техніки робить замовлення на те, щоб не техніку підганяти під 
людину, а людину під наростаючі можливості техносфери. Він вимагає «переступити через людину», 
традиційного Homo sapiens, штовхаючи до створення мислячої істоти або нейро-комунікативного 
комплексу» [5, 120 – 121]. За таких умов сучасне людство не тільки відмовляється від гуманізму, воно 
одночасно відмовляється й від антропологізму. І така позиція свідчить про те, що людина перетворюється 
на фактор технологічного прогресу, який повністю поглинає її. 

Варто зазначити, що у людства є шанс не тільки для фізичного виживання і збереження своєї 
природної сутності, а й для подальшого розвитку. Для сучасного суспільства є декілька варіантів розвитку: 
перший – паралельне існування світів (Культури та Техносу); другий – їх боротьба, протистояння і намагання 
знищити, поглинути один одного (В. Кутирєв). Людина повинна чітко усвідомлювати той факт, що вона 
потребує змін, вдосконалення, але не шляхом технологізації власного єства, а через постійне заперечення 
одних цінностей новими, дієвими, тими, що відповідають сьогоденню і формують її активну життєву позицію. 
«Діставшись до пункту, з якого чітко видно кінець шляху розвитку традиційної людини, важливо в цьому 
зізнатися самим собі, та шукати шляхи, які врятують нас, і прикласти максимум зусиль для самозбереження» 
[7, 131]. В. Кутирєв пропонує шлях «консервативного повороту», основою якого є виявлення в минулому і 
сьогоденні тих установок, які можуть прогресивно впливати на життя людини. При цьому потрібно 
враховувати, що сучасний етап розвитку культури значною мірою є інформаційно залежним. Розвиток 
культурного простору зумовлений мультимедійним середовищем, зокрема телевізійним контентом, радіо 
ефіром, Інтернет, мобільним зв’язком, соціальними мережами, он-лайн іграми, флешмобами тощо. 
«Принципи інтернет-комунікації, такі, як швидкість і глобальність охоплення аудиторії, віртуальність та 
анонімність, інтерактивність, гіпертекстуальність, семантична множинність, а також симулятивність, у повній 
мірі виявилися обумовленими та «вписаними» в контекст постмодерної парадигми сенсовизначень та 
сприйняття світу і реальності як єдиного тексту, з можливістю гри сенсами, цінностями і значеннями як 
культури, так і в цілому людського буття» [3, 8]. Вони постають медійними засобами поширення інформації, 
оцінювання подій, діяльності політиків, партій, організацій, а також потужними інститутами соціалізації 
індивіда. 

У цих умовах відбувається переосмислення значення таких людських винаходів, як книга, художній 
твір тощо. Сьогодні людство вже використовує так званні посткниги. Це інтерактивна, медійна книга на 
електронних носіях. Не зважаючи на досить високу вартість, ці «книги» користуються попитом. Люди все 
активніше освоюють цей продукт науково-технічного прогресу. Основними критеріями вибору виступають 
– доступність, зручність та практичність. Художній твір теж набуває нового змісту. Він вже не стільки є 
пошуком соціальної значимості, цінності, а скоріше розглядається як комерційна успішність, тобто 
сприймається як товар. Виникають жорсткі товарно-грошові відносини, в основі яких лежать утилітаризм та 
практицизм, консюмеризм. 

Постмодернізм пропонує говорити про постлюдину в рамках постантропології. Основними категоріями 
якої є хаос, вакуум, віртуальність, штучність, а базовим принципом є повторення. «Замість онтології 
граматологія, тобто замість буття, яке завжди визначало свідомість, «буття», яке замінюють на його 
програму, впритул до «зняття» [5, 94]. Отже, відбувається не тільки симуляція культури, заміна її на арт-
проекти та арт-практики, а й симуляція реальності, де з’являється так званий «гаутер», синтез людини і 
комп’ютера, а існування людини в інформаційному просторі зводиться до персонажу. «Персонаж – це 
емпіричний концепт особистості, який позначає те, що від неї залишилось після зняття тілесності і зникнення 
з реальних соціальних зв’язків. Особистість має тіло, а персонаж «тіло думки». Особистість передбачає 
внутрішній центр, «самість», а персона є символічним позначенням зовнішньої сторони особистості. Це 
маска, яка приховує дійсну природу людини, або, зважаючи на сучасну ситуацію, маскує її відсутність» [5, 97]. 
Особистість формувалась в суспільстві, персона ж не потребує реальних соціальних відносин, сценою його 
зародження і розвитку є кіно, персональний комп’ютер, безмежні простори Інтернету тощо. «Персонажі – це, 
свого роду, активність, яка наділена свідомістю. Вони відносяться до людей умовно, «співвідносяться» з 
ними, але за умови, що людина «забажає» приписати їх собі, як істоті предметного світу» [5, 97].  

Сучасний етап розвитку посткультури, зокрема кіноіндустрії, комп’ютерних технологій дозволяють 
створювати фантастичні світи з відповідними персонажами, атмосферою, мовою та доволі непоганими 
фінансовими прибутками. Наприклад, «Гра престолів», що захопила чи не все людство, як у вигляді книги 
Дж. Мартіна, так і серіалу. Фільми Ендрю та Лоуренса Вачовскі «Матриця», Дж. Кемерона «Аватар», 
Д. Джонса «Результуючий код», Н. Тейлора «Геймер» створили симбіотичні світи людини і нових 
технологій, які тісно «вплітаються» в природне і духовне буття. 
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Зокрема, фільм «Матриця», чи не вперше констатував зміни у свідомості людей. А саме існування 
двох світів (фізичного/віртуального), що вже не є фантастикою. Симуляція реальності, віртуалізація 
свідомості є звичними для сучасної людини. Вона не уявляє себе поза соціальними мережами, віртуальним 
іграми, організацією та участю у різноманітних флешмобах тощо. 

Фільм «Аватар» показує гібридизовану реальність, де переплітаються біологічне/технологічне, 
природне/штучне, любов/користь, обов’язок/свобода тощо. Такий вибір постійно робить сучасна людина. З 
однієї сторони, досягнення технічного розвитку робить її життя зручним, комфортним, а з іншої – захоплює її 
в «тенета» штучного, віртуального. 

Сюжет фільму «Результуючий код» показує співіснування людини і штучного інтелекту, а саме 
існування свідомості в середині комп’ютерної програми, яка дозволяє мігрувати в тіла різних людей. Саме 
поняття людського тіла нівелюється, долається його обмеженість, смертність. На перше місце ставиться 
вдосконалення мисленнєвих, аналітичних здібностей людини.  

Кінострічка «Геймер» ілюструє поглинання людини, її фізичних, інтелектуальних здібностей 
персонажем, який не є самостійним гравцем, ним управляють, його дії корегують і скеровують відповідно до 
мети гравця. На сьогоднішній день геймери – це не тільки персонажі ігор, а, перш за все, напрямок сучасної 
субкультури.  

Початок ХХІ ст. характеризується появою і розвитком посткультури та трансгуманізму, що є наслідком 
взаємодії людини і техніки. Це відповідним чином змінює природу людини, її ціннісні орієнтації тощо. 
Сучасний науково-технічний, інформаційний поступ дозволяє людині долати хвороби, старіння, вона 
перестає «бути людиною», перетворюючись на робото подібне, штучне начало, яке позначається концептом 
«постлюдина». 

Висновки. Розвиток нанотехнологій, біотехнологій, інформаційних технологій не тільки трансформує 
подальший розвиток культури, а й змінює саму сутність людини, перетворює її на частину технологічного, 
віртуального світу. Іншими словами, найвищий етап у розвитку живих істот стає одним із етапів розвитку 
штучного. Сама людина поступово перетворюється із суб’єкта дії, забуваючи значення таких слів як любов, 
страх, надія, віра, на об’єкт техносфери. Це не констатація факту, а застереження соціуму від здійснення 
такого сценарію, як «апокаліпсис» культури і людства. Необхідно усвідомити те, що людство сьогодні 
виходить на новий етап розвитку відношення людина – техніка, наслідки якого влучно схарактеризував Папа 
Римський Франциск: людство або залишиться таким як є (здатним на співчуття, переживання, любов), або ж 
нас взагалі не існуватиме. Ми маємо не тільки пережити ще одну кризу (культурно-антропологічну), а й 
знайти шляхи подальшого власного розвитку. 
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THE CULTURAL VALUES OF THE GIFTED PERSONALITY IN THEIR TRADITIONAL  

AND PLURAL REPRESENTATIONS 

 
The purpose of the work is to determine the typological features of a gifted person from the standpoint of its participation in 

traditional and innovative cultural and artistic activities. Methodology of the research is based on application of activity, critical-

analytical, structural-functional and subject-axiological approach to revealing the specialization and existing reciprocity between different 

types of traditional and innovative cultural and artistic activities, to study the cultural values of gifted personality in traditional and plural 
representations. The scientific novelty of the work lies in identification of the specialization and the existing reciprocity between 

different types of traditional and innovative cultural and artistic activities; in defining the typology of people involved in the creation, 

dissemination and preservation of cultural property; in the study of the cultural values of gifted personality in traditional and plural 
representations. Conclusion. Based on the specialization and the existing reciprocity between different types of traditional and 

innovative cultural and artistic activities, the spiritual, intellectual, creative and entrepreneurial abilities of a gifted person involved in it, 

we identified six types of people: the creators of cultural values that create artistic culture and television products; substantial figures, 

who perform a certain prognostic function in society; people of real action, who are involved in the organization and development of the 

material infrastructure of culture (in these three types of cultural values are represented predominantly in traditional representations); 

virtual fashion designers, who display a predominantly postmodern view of the world and simulate virtual reality; merchants with 

essential goods engaged in the production of material goods and their timely delivery to consumers (these two types are dominated by 

plural representations of cultural values); a progression that seeks to tighten the cultural development of society to a higher level (its 

cultural values are represented both in traditional and plural representations). Defined representations of the cultural values of gifted 

personality direct scientists to deepen the idea of self-identification of a person in cultural and artistic activity. 
Key words: cultural values; gifted personality; traditional representations; plural representations; reciprocity; specialization; 

innovative cultural and artistic activity; creator of cultural values; person of real action; virtual designer; merchant with essential goods; 

progressor. 
 

Гавеля Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Шкіль Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, 

доцент, професор кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Культурні цінності обдарованої особистості у їх традиційних і плюральних репрезентаціях 

Мета роботи  полягає у визначенні типологічних особливостей обдарованої особистості з позицій її участі в традиційній 

та інноваційній культурно-мистецькій діяльності. Методологія дослідження: базується на застосуванні діяльнісного, критично-

аналітичного, структурно-функціонального та предметно-аксіологічного підходу до виявлення спеціалізації та існуючої 
реципрокності між різними видами традиційної та інноваційної культурно-мистецької діяльності, до вивчення культурних 
цінностей обдарованої особистості у традиційних і плюральних репрезентаціях. Наукова новизна роботи полягає у виявленні 

спеціалізації та існуючої реципрокності між різними видами традиційної та інноваційної культурно-мистецької діяльності; у 

визначенні типології людей, які беруть участь у створенні, поширенні і збереженні культурних цінностей; у дослідженні 
культурних цінностей обдарованої особистості у традиційних і плюральних репрезентаціях. Висновок. Спираючись на 

спеціалізацію та на існуючу реципрокність між різними видами традиційної та інноваційної культурно-мистецької діяльності, на 

задіяні в ній духовні, інтелектуальні, творчі і підприємницькі здібності обдарованої особистості, нами було визначено шість типів 

людей: творці культурних цінностей, які створюють художню культуру та телевізуальні продукти; субстанціональні діячі, які 

виконують у суспільстві певну прогностичну функцію; люди реальної дії, які займаються організацією та розвитком матеріальної 
інфраструктури культури (в цих трьох типів культурні цінності представлено переважно у традиційних репрезентаціях); 

віртуальні модельєри, які виявляють переважно постмодерний погляд на світ і моделюють віртуальну реальність; торговці 

насущними благами, які займаються виробництвом культурних послуг і товарів, а також своєчасною їх доставкою споживачам (у 

цих двох типів переважають плюральні репрезентації культурних цінностей); прогресор, який прагне підтягнути культурний 

розвиток суспільства до вищого рівня (його культурні цінності представлені як у традиційних, так і плюральних репрезентаціях). 

Визначені в досліджені репрезентації культурних цінностей обдарованої особистості спрямовують науковців на поглиблення 

уявлення про самоідентифікацію людини в культурно-мистецькій діяльності. 
Ключові слова: культурні цінності; обдарована особистість; традиційні репрезентації; плюральні репрезентації; 
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философских наук, доцент, профессор кафедры философии Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины 
Культурные ценности одаренной личности в их традиционных и плюральных репрезентациях  

Цель работы заключается в определении типологических особенностей одаренной личности с позиций ее участия в 
традиционной и инновационной культурно-художественной деятельности. Методология исследования: базируется на 
применении деятельного, критически-аналитического, структурно-функционального и предметно-аксиологического подхода к 
выявлению специализации и существующей реципрокности между разными видами традиционной и инновационной 
культурно-художественной деятельности, к изучению культурных ценностей одаренной личности в традиционных и 
плюральных репрезентациях. Научная новизна работы заключается в выявлении специализации и существующей 
реципрокності между разными видами традиционной и инновационной культурно-художественной деятельности; в 
определении типологии людей, которые участвуют в создании, распространении и сохранении культурных ценностей; в 
исследовании культурных ценностей одаренной личности в традиционных и плюральных репрезентациях. Выводы. 
Опираясь на специализацию и на существующую реципрокность между разными видами традиционной и инновационной 
культурно-художественной деятельности, на задействованные в ней духовные, интеллектуальные, творческие и 
предпринимательские способности одаренной личности, нами было определено шесть типов людей: творцы культурных 
ценностей, которые создают художественную культуру и телевизуальные продукты; субстанциональные деятели, которые 
выполняют в обществе определенную прогностическую функцию; люди реального действия, которые занимаются 
организацией и развитием материальной инфраструктуры культуры (у этих трех типов культурные ценности представлены 
преимущественно в традиционных репрезентациях); виртуальные модельеры, которые обнаруживают преимущественно 
постмодерный взгляд на мир и моделируют виртуальную реальность; торговцы насущными благами, которые занимаются 
производством культурных услуг и товаров, а также своевременной их доставкой потребителям (у этих двух типов 
преобладают плюральные репрезентации культурных ценностей); прогресор, который стремится подтянуть культурное 
развитие общества до высшего уровня (его культурные ценности представлены как в традиционных, так и плюральных 
репрезентациях). Определенные в исследовании репрезентации культурных ценностей одаренной личности направляют 
ученых на углубление представления о самоидентификации человека в культурно-художественной деятельности.  

Ключевые слова: культурные ценности; одаренная личность; традиционные репрезентации; плюральные 
репрезентации; реципрокность; специализация; инновационная культурно-художественная деятельность; творец культурных 
ценностей; человек реального действия; виртуальный модельер; торговец насущными благами; прогресор. 

 
Relevance of research topic. The transformation of the cultural values of gifted personality in the context of 

the challenges of globalization requires that they be adequately studied in plural representations. In various 
objects of material and spiritual culture, having artistic, historical, ethnographic and scientific significance, in the 
original artistic works of painting, graphics and sculptures, artistic compositions, works of decorative and applied 
and traditional folk art, museum exhibits, works of musical art, books, family values represent the traditional 
perception of reality by a gifted personality. It is accompanied by its artistic taste, as well as the emotional and 
expressive language, through which cultural values are preserved and transmitted. In electronic books and 
projects of the network of public libraries, in cultural projects created through computer simulation and 3D-
technologies, performances, products of mass culture, the predominantly postmodern view of man on the world is 
reproduced, which manifests itself in a plural, decentralized, rather chaotic sub-structure 'liveness. 

E-culture products and socio-cultural projects are time-bound, they use a specific language. They 
complement the value diversity of modern culture. Postmodern art and literature relies on a new reading and 
understanding of traditional cultural values, which necessitates their reproduction in terms of pluralism. 

Analysis of recent research and publications. Despite the significant scientific achievements in studying the 
general picture of the state and development of cultural values of the individual and society by Y. Bogutsky, I. 
Galyan, A. Kudryachenko, S. Pyazzin, V. Sivers, E. Schulz, C. Schwartz et al. [1-2; 6; 8-9; 10] there is a need to 
study the cultural values of gifted personality in their traditional and plural representations. 

In modern culturology the actualization of anthropological subjects is carried out by analyzing cultural 
practices capable of forming new man's images. O. Ovcharuk argues that "new types of reality (virtual, visual, and 
media reality) have opened up opportunities for the design and self-design of both the person himself and his 
image" [5, 12]. 

In the study of culture, K. Hearts proceeds from the fact that the main purpose of anthropology is to expand 
the boundaries of human discourse [4, 22]. The scientist considers cultural resources as components of human 
thinking, and not an addition to it [4, 102-103]. 

The essence of Zh. Pyazh's views on the intellect lies in the statement that the latter, with its logical 
operations, is the most perfect form of adaptation, which, within the limits of the realization of the principle of 
freedom, allows us to reproduce reality in its entirety, freeing it from dependent subordination to the situational 
"here and now. " The process of intellectual exchange among individuals resembles a huge chess game of its 
size and a continuous game, where each action taken at one point entails a series of equivalent or 
complementary actions by the partners; by the law of grouping - is nothing, but a variety of rules that ensure 
player reciprocity and the coherence of their game. The formula of the law of the equinox can be realized under 
two conditions: 1) when a society does not deform an individual with coercion, but inspires and supports the free 
functioning of his mental activity; 2) when such a free functioning of the opinion of each individual, in turn, does not 
already distort the thoughts of other individuals or things, but is based on the reciprocity (interchange) between 
different activities [7, 224]. 

Harvard Professor G. Gardiner advanced the theory of plural intellect, which enriches traditional concepts, 
complementing their cultural context. Intellect generates abilities that are important in a particular cultural 
environment or community in order to solve problems and simulate their effects. Creating a cultural product is 
essential for such functions as mastering and communicating knowledge or expressing someone's views and 
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feelings. "Products" can range from scientific theories up to musical works and even successful political 
campaigns "[3, 25]. 

The biological biases of a person to solve specific problems must be combined with cultural "feeding" in the 
corresponding field. Confirmation of this thought G. Gardiner invented various sources of knowledge about the 
normal development and development of gifted individuals; in the doctrines of the exclusive categories of people 
(including the wunderkinds); in intercultural interpretations of cognition, etc. [3, 25-26]. 

The purpose of the work is to determine the typological features of a gifted person from the standpoint of its 
participation in traditional and innovative cultural and artistic activities. 

Presentation of basic materials. Human talent is manifested in a variety of abilities, including academic 
ones. The actuality of one or another activity is changing historically. In today's society, the importance of training 
in play, in particular - through computer games, is actualized. As a result of informatization of Ukrainian society, 
consumers have access to high-quality cultural services. According to the forecasts of IT specialists, the 
computer, in its computing power, will outperform a man about 2023. 

An important role in increasing, preservation and popularization of cultural values are: institutes of creation 
and replication of products of artistic culture (creative unions, publishing houses, film studios, etc.); institutes for 
the development of artistic culture; institutes of preservation and restoration of products of artistic culture and 
artistic heritage (libraries, museums, theaters, restoration workshops, etc.); institutes and channels of propaganda 
of art, aesthetic education and education (advertising, mass media, Internet, art criticism, scientific art studies, 
etc.); artistic education and professional development of culture and arts. The system under consideration is the 
basis for traditional representations of cultural values. At the same time, it undergoes institutionalization. 

Due to globalizational changes, Ukrainians are changing their attitudes towards family values. If earlier 
parents taught their children to get an education and profession in order to "firmly stand", then the changes that 
are taking place in the modern world require a young person to quickly adapt to new types of reality. It's hard to 
stand on your feet on a constantly moving treadmill. Earlier, the existence of cultural values was not limited in 
time. Works of art (paintings, vocal and choral works, choreographic productions, feature films and television 
series, etc.), products of technical aesthetics and design have not lost their relevance for a long time. Modern 
cultural projects and performances have a limited time of existence. 

In view of the unceasing changes in contemporary cultural and artistic activity, we have developed a 
typology based on specialization, on the existing reciprocity between different types of cultural and artistic activity 
and on the spiritual, intellectual, creative and entrepreneurial abilities of a gifted personality. This allows us to 
deepen the notion of the presence of traditional and plural representations in the cultural values of a gifted 
personality. 

To the first type of people we attributed the creators of cultural values. It is they, who are engaged in the 
creation of artistic culture and television products. These are artists, directors, scriptwriters, choreographers, 
designers, choirs, art critics, critics, and others. Among them there are many gifted personalities, who show their 
talents in original artistic works of painting, graphics and sculptures, artistic compositions, works of arts and crafts, 
traditional folk art, musical and literary works, etc. In their cultural values mostly traditional representations are 
appeared. In view of the unceasing changes in contemporary cultural and artistic activity, we have developed a 
typology based on the specialization, on the existing mutuality between different types of cultural and artistic 
activity and on the spiritual, intellectual, creative and entrepreneurial abilities of the talented personality. This 
allows us to deepen the notion of the presence of traditional and plural representations in the cultural values of a 
talented personality. In the process of civilization development of society, a category of consumers is allocated, 
which receive only ready-made samples, images and judgments about the world from multimedia means, 
therefore they are not able to select and independently process information. Along with this, among gifted 
individuals there are individuals, who perform a certain prognostic function in society, have the ability to fantasize 
and create futurological models of the future. We have categorized them into the second type - substantive 
figures. So M. Lossky called people directed their thoughts into the spiritual world, which contain predictions of 
future perfection. Substantivists select sectors of activity that include things that do not directly have practical 
significance, in particular those problems that are not on the agenda in real life. Such people ponder the problems 
of the spiritual world by creating certain models in it. Substantial figures are endowed with powerful intellectual 
and creative potential, have developed perceptual abilities and intuitions that influence the development of cultural 
values in the direction of humanism and rational perfection, in their traditional representations. 

Representatives of the third type we called virtual designers. Just like substantive figures, they choose the 
field of activity and problems that are not on the agenda in real life. Often these models have a definite meaning 
for the real world. This happens, when the prior resolution of a particular problem turns out to be unsatisfactory 
and you need to look for a new one, often unpromising and unconventional. For example, in 20 years, a 
breakthrough in the processing of large amounts of data in Ukraine, in the complemented reality (technology of 
input in the field of perception of virtual elements), may occur in Ukraine. Then old models may not be able to 
withstand today's realities. In the creativity of gifted personalities engaged in the simulation of virtual reality plural 
representations of cultural values prevail. This is due to the fact that they originally created cultural products, and 
only later are the consequences of their impact on the individual and society appear. In virtual designers, the 
predominantly postmodern look, the plural, decentralized, and rather chaotic design of subjectivity is revealed. 
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Representatives of the fourth type are members of the power structures, they are engaged in management 
in the socio-cultural sphere. Let's call them real action people, who give preference to methods repeatedly tested 
in practice. In the sphere of culture and art people of real action are engaged in the creation of the legislative 
framework, organization and development of material infrastructure of artistic culture (art market, galleries, 
auctions, production and demonstration sites). People of real action make efforts to preserve and increase the 
material and intangible cultural heritage of Ukraine, the habits and traditions of the Ukrainian people, and so on. 
Cultural values can be perceived by them as a means of maintaining the status of an individual and the prestige of 
Ukraine in the world. For example, in different countries of the world for the presidential residences they choose 
masterpieces of architectural art. The official residences of the President of Ukraine have a high cultural and 
historical value, and dignity represent our country in the world. These are such residences as: The Presidential 
Administration Building, in which architects S. Grigoriev and B. Zhezherin combines elements of the classical style 
and the Ukrainian Baroque; The Mariinsky Palace in Kyiv, built in 1750-1755, based on the model of the palace, 
designed by V. Rastrelli for O. Razumovsky, where official state events are taking place (rewards, receptions, 
meetings of official delegations at the highest level, etc.); The house with chimeras, erected in 1901-1902, and 
executed in the early neo-Gothic style. In 2004, it was converted to premises for events with the participation of 
the President of Ukraine. The use of cultural heritage as a representation of the best achievements of Ukrainians 
in the world is an example of the traditional representation of cultural values. 

People of real action often reject virtual models, developed by substantial actors and virtual designers. At 
the same time, life can change dramatically, and therefore models tested in practice can fail. The fate of society 
and the further development of national culture in such situations depends on the ability of people of real action 
and meaningful people to interact with each other, to see the pressing problems of a globalized society, and to 
determine the ways of their solution on the basis of foreseeing the consequences of their activities. If among the 
people of real action are gifted individuals of social and useful type, they are aware of the importance of such 
cooperation. The use of virtual models in the socio-cultural sphere can help to upgrade organizational and 
material infrastructure, lead to positive changes in its management, and influence the improvement of the welfare 
of producers and consumers of cultural products and services. 

The fifth type is the traders with essential goods. As a rule, these are businessmen, entrepreneurs and 
sellers. They are engaged in the production and sale of cultural services and goods, and their timely delivery to 
consumers. Trade itself is an activity that eliminates barriers between producers and consumers. The interaction 
of substantial figures with dealers with essential goods is quite mediocre. The latter have to be in the middle of the 
most everyday, because a good trader always takes his lead from the fashion, season of the year, your income, 
he is a populist, who will be in tune with the state of the crowd. The trader conducts a culture-oriented policy 
aimed at meeting the urgent needs of consumers quickly. The style of his life is rather mundane, which affects the 
content of cultural values, which are primarily related to their higher ranking and the opportunity to obtain material 
profit. In spite of clear calculations of own expenses and profits, traders face the prevailing chaotic constitution of 
subjectivity, which is based on the disposable needs of the mass consumer of cultural services, and is presented 
in plural representations of cultural values. 

The name of the last sixth type is a progressor borrowed from the Strugatsky brothers. It is a representative 
of a highly developed civilization, which has rooted in a civilization, which is at a lower level of development, and 
seeks to bring it to a higher level. His chosen style of life is marked by the material and spiritual unity of human 
activity, which creates, preserves and conveys the meanings, artifacts, values and ideals of human life. In a 
context of globalization, the values of a democratic society are spreading all over the world, which are 
implemented in accordance with the real needs and lifestyle of a modern person. The progressor is capable of 
broadcasting to the individual and society the standards of a highly developed civilization in the most holistic form. 
His cultural values are represented both in traditional and plural representations. Striving for perfection, he can not 
at the same time predict all the consequences of integrating the values of highly developed civilization into 
another national culture. 

Conclusion. Based on the specialization and the existing reciprocity between different types of traditional 
and innovative cultural and artistic activities, the spiritual, intellectual, creative and entrepreneurial abilities of a 
gifted person involved in it, we identified six types of people: the creators of cultural values that create artistic 
culture and television products; Substantial figures, who perform a certain prognostic function in society; people of 
real action, who are involved in the organization and development of the material infrastructure of culture (in these 
three types cultural values are represented predominantly in traditional representations); virtual fashion designers, 
who display a predominantly postmodern view of the world and simulate virtual reality; merchants with essential 
goods engaged in the production of cultural services and goods, as well as timely delivery to consumers (these 
two types are dominated by plural representations of cultural values); a progression that seeks to tighten the 
cultural development of society to a higher level (its cultural values are represented both in traditional and plural 
representations). Defined in the research representations of the cultural values of gifted personality direct 
scientists to deepen the idea of self-identification of man in cultural and artistic activity.  
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SUFI POETRY: A PEARL OF THE MIDDLE EAST CULTURE 
 

The purpose of the study is to identify the content and characteristics of Sufi poetry and its influence on the culture of the Middle East 
in particular and the world in general. The methodology of the research is based on the complex use of methods of analysis, synthesis and 
generalization that made it possible to characterize Sufi poetry in the diversity of its content and style. Historical and retrospective methods 
provided disclosure of the peculiarities of poetic searches of Sufi philosophers through specific examples. The scientific novelty of the study 
consists in an integrated approach to the analysis of the heritage of the Sufi poets-philosophers, based not only on genre and stylistic 
characteristics, but also on meaningful and philosophical interpretations. Conclusions. The Sufi poetry has had a significant influence on the 
development of the socio-political thought of the East, full of deep philosophical content, unique style and rebellious spirit. It has left a profound 
sense in the world culture and has become the heart of the culture of the Middle East 

Keywords: Sufism; Sufi; Rumi; Rudaki; Khayyam; Hafez; Nasimi; ruba’i; ghazal. 
 
Гололобова Катерина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, біоетики та 

історії медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
Суфійська поезія: перлина культури Близького та Середнього Сходу 
Метою дослідження є виявлення змісту та характерних особливостей суфійської поезії та її вплив на культуру Близького та 

Середнього Сходу зокрема та світу взагалі. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному використанні методів аналізу, 
синтезу й узагальнення, що дало змогу охарактеризувати суфійську поезію в багатоманітності її змісту та стилі. Історичний та 
ретроспективний методи забезпечили розкриття особливостей поетичних пошуків філософів-суфіїв на конкретних прикладах. Наукова 
новизна дослідження полягає в комплексному підході до аналізу доробку суфійських поетів-філософів, виходячи не лише з жанрових 
та стильових характеристик, а із змістовно-філософських трактувань. Висновки. Суфійська поезія здійснила значний вплив на 
розвиток суспільно-політичної думки Сходу, сповнена глибоким філософським змістом, неповторним стилем та бунтарським духом 
залишила глибокий слід у світовій культурі і стала серцем культури Близького та Середнього Сходу. 

Ключові слова: суфізм; суфій; Румі; Рудакі; Хайям; Гафіз; Насімі; рубаї; газелі. 
 
Гололобова Екатерина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, биоэтики и 

истории медицины Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца 
Суфийская поэзия: жемчужина культуры Ближнего и Среднего Востока 
Целью исследования является выявление содержания и характерных особенностей суфийской поэзии и ее влияние 

на культуру Ближнего и Среднего Востока в частности и мира в целом. Методология исследования основана на комплексном 
использовании методов анализа, синтеза и обобщения, что позволило охарактеризовать суфийскую поэзию в многообразии ее 
содержания и стиля. Исторический и ретроспективный методы обеспечили раскрытие особенностей поэтических поисков 
философов-суфиев на конкретных примерах. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу 
наследия суфийских поэтов-философов, исходя не только из жанровых и стилевых характеристик, а с содержательно-
философских трактовок. Выводы. Суфийская поэзия оказала значительное влияние на развитие общественно-политической 
мысли Востока, полна глубоким философским содержанием, неповторимым стилем и бунтарским духом, она оставила 
глубокий след в мировой культуре и стала сердцем культуры Ближнего и Среднего Востока. 

Ключевые слова: суфизм; суфий; Руми; Рудаки; Хайям; Гафиз; Насими; рубаи; газели. 

 
Depending on the basic views secular philosophy of the Middle East, as well as secular culture in general, is 

formed in two directions – Aristotelianism in which particular importance was given to the views of Aristotle and 
Sufism, as the refraction of Plato’s and Neoplatonism teaching, ascetic, contemplative and negative attitude toward 
rational forms of cognition. All world religions have the areas of mystical nature. In Islam, the teachings of Sufism 
professed mysticism as a form of revelation, conversation with Allah, the program principle of which was the principle 
of cardinal faith, not reason. The starting point of the mystical path of the Sufi becomes a special state of mind aimed 
at Allah and comprehending its truth. 

Sufism (also Sufi Islam or Tasawwuf) – is a mysticism in Islam, one of the main directions of classical Arabic-
Muslim philosophy. Under this term all the Muslim doctrines are united, the purpose of which is to develop the 
theoretical foundations and practical ways of comprehending the God by a person. Sufism is a way of purifying the 
soul from bad qualities (nafsa) and instilling praiseworthy qualities of the spirit (movement). 

The main object of Sufism is a man and his relation to God. It was associated with the weakness and 
irrationality of Islamic dogmas, which constantly stressed the impotence of a person who lives on earth and must be 
returned to the divine bosom through a righteous life, but did not mention the code of conduct that underlie at the 
heart of this righteous life and what should guide a man if he wants to live a righteous life. In contrast to Islam, with its 
idea of supernatural being, Sufism forced God to descend from heaven and dissolve in the Universe. Sufism 
believed that earthly life is a bustle, an illusion in which man cannot achieve true happiness. True good is only in the 
world, where a person, who lives an ascetic way of life, merging with God, can attain this eternal bliss. Mergence 
with God is an absolute good and a man can only achieve it through moral self-improvement. [4, 132]. Hence the 
practice of Sufism: the establishment of a system of certain code of conduct the purpose of which, according to Al-
Ghazali, is to eradicate the passions of the soul, liberating oneself from bad inclination and other similar properties. 

Being a Sufi meant being constantly loyal to God, living in peace with people, treating them politely, not 
shifting own burden to others’ shoulders, but to take them in accordance with the desires of people. Poverty in 
Sufism is man’s decoration, patience – his guide, pleasure – horse and trust – dignity. 
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Sufism received artistic incarnation mainly in lyrical poetry that served as an important form of expression and 
in the XII-XIII centuries flourished and dominated the poetic genre until the XVIII century. Sufi poetry is full of richness 
of symbols and double meanings. Sufi poets often mention in their poems the curls of Favorite. Why? Because God 
is the Favorite for them. God appears for the poet in the image of the Beloved. The poet cognizes God in his father 
or friend. Every moment he repeats the name of God and therefore every breath for him is the most important in the 
world. Only by repeating the same thoughts a man can adjust own consciousness to reunite with the source. 

Keeping yourself calm – it is a true honor. 
Not offending deaf and blind – it is a true honor. 
Not an honor – to step on the chest of a poor who fell, 
No, to give a hand to fallen – it is a true honor! [1, 167]. 
 

Though, maybe my composition is vague, I say 
“I found out truth”, I say. 
“I said what I realized”, I say. 
“That God is inside me and I am God”, I say. [6, 534]. 
The peculiarity of Nasimi Imadaddin’s views on the world, God and man reveals his following statement: 

“There are both worlds inside me, but I do not fit this world. I am the essence, I have no place and I do not fit the 
being. All that has been, is and will be all this is embodied in me… Look deeper into my image and try to understand 
the sense: I am body and soul, I do not fit into the soul and body… Though I am great and boundless, but I am 
Adam, I am a man, I am the creation of the universe, but I cannot fit into creation. All times and ages are me. Soul 
and the world – all this is me”. 

Nasimi believed that one, who wants to comprehend the truth must seek to understand the man, his motivation 
and the desire for beauty and goodness. Because a man for Nasimi is the center of the universe, its crown: “Oh you, 
who was looking for treasures among the stones and metals, yet there was no worthiest treasure than a man!” 
Nasimi’s humanism is related with his perception of the high purpose of man, the feeling of his infinite possibilities: 
“The world does not stand still, so let your days come in motion, the world covered with shine and tinsel – they are 
deceptive. Time will not wait for you, it will go on, oh sagacious, look deeper into this world. The wealth of all the land – 
is futility, understand this, oh master! Take away all the goods of the world from yourself with contempt! But if you are 
in love, you will either give yourself to an executioner or will punish for her, for the chosen soulmate” [6, 537]. 

Nasimi’s creativity was rebellious, it called for the fight against social injustice, violence against the personality, 
tyranny and cruelty of the rulers. His verses chanted beauty and reason of man, served as the liberation of an 
individual from all kinds of conventions, the refusal of asceticism, fanaticism and religious dogmas. 

Sufi’s purpose is to achieve a feeling in which there is no feeling in the usual meaning of the word. We could 
not enjoy the better if there is no worse; could not enjoy the pleasure if there is no bitterness. If everything was the 
best we would not be happier. If there was only one color we would not be glad of diversity.  

My flesh is small, insignificant and perishable, 
So how, my Lord, your love fits into it? 
Your eye, for instance. 
Nature gifted a small lens 
With ability to fit a diversity of world [7, 128]. 
Jalal ad-Din Muhammad Rumi is the most prominent Sufi-poet. Admiration of the Sufi ideology has radically 

changed his way of life. He is a protagonist of the pantheistic teaching that raised man and nature to the level of 
deity. Rumi created a new way of artistic thought in the Middle East countries. He became the Sufi Sheikh (leader). 
His highly humanistic poetry became an example for many generations of poets. 

A question of free will is important for Rumi: does every person have own fate, according to which lives, or his 
life is a blank sheet of paper on which he writes a story of own life based on his own discretion? The poet assumed 
that disputes between the protagonists of both points of view would never be resolved, because it is impossible to 
find an answer by logical reasoning. Rumi is confident that this question must be shifted from the realm of reason to 
a place where “the heart reigns”. A person that is full of love merges with the comprehensive ocean of life. Then any 
act committed by him, any action “no longer belongs to him, but proceeds from an ocean”. A man is just a wave on 
its surface that considers himself to be something separate. But as only he shifts his view from the external to the 
internal, from the periphery to center it becomes clear that deep inside everything exists as a single and indivisible 
whole. Comprehensive and overall love transforms a person so much that all questions disappear. He feels the 
inseparable union with Being, which gives rise to the feeling “I am God”. 

Rumi itself summed up his life with a couple of lines: “Don’t look for me in the ground after my death, you can 
find me only in the hearts of enlightened people” [4, 154]. 

The prevailing artistic principle of Sufi poetry was an allegory, through which philosophical ideas were 
expressed or mystical feelings were described. Gradually a range of stereotyped allegories developed and became 
traditional. The allegories most often were based on the usual forms of Arabic poetry that received an additional 
semantic meaning, such as wine and love. Sufi terms are constantly found in verses of this kind. 

Do you see that caravan of camels, 
Loaded with sugar? 
His eyes are just as sweet, 
But don’t look in his eyes, 
If you are not ready to lose 
Own eyesight [7, 216]. 
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This allegory can be expressed laconic in the following way: “Tell them directly and they will prevent 
themselves perceiving the truth” [12, 83]. 

Another characteristic is musicality. The Quran is read aloud – this sacred text is meant for this, if you take 
into account phonetic features. It was believed that in this way it was possible to achieve an ecstatic state, which was 
considered divine mercy. One of these audio tools could be considered effective – it was music, instrumental and 
especially vocal. Listening to music was introduced by a number of sheikhs and received the technical name sama’ 
(from Arab. sama’a – to listen). 

Thus, the Sufi verse can be perceived as a song. The notion of the “righteous way” of an orthodox Muslim 
and the Sufi itself is different, since from the point of view of orthodox Islam the Sufis were considered almost 
heretics. For a Sufi, this way is identified with the practice of self-cognition as the cognition of the Divine essence 
through mystical practices.  

Since the sun is shining in the sky, 
There was not anyone who needs no knowledge. 
Whatever oldest ages we would take –  
Intelligent people in all the languages 
Looked for knowledge, did not spare their strength 
And stamped the sentence in a rock: 
“Knowledge is the brightest light for the heart, 
Knowledge is the strongest armor for the body” [4, 151]. 
The medieval scholars defined Rudaki’s style the “light” one. It has a vivid imagery with no affectation and 

excessive complexity, an active perception of nature and its humanization, popular simplicity and chilling musicality. 
The beauty of simple and ordinary dominates all his artistic means. 

Rudaki’s verses are distinguished not only by high art. They expressed advanced humanistic ideas. Rudaki 
was the first in Farsi poetry, who turned his attention to a man, introduced it in literature. Rudaki expressed nature 
and philosophical ideas through the vision of ordinary, “earthly” man that thinks clearly, but simply. His verses are 
imbued with humanity and unique emotional expressiveness. 

In philosophical-allegorical lyrics, many Sufi thinkers expressed their views that appeal not only to intelligence, 
but to imagination. Therefore, its peculiarities are, first, allegory and interpretability (because of this the works of most 
poets are misinterpreted, in particular, this concerns drinking wine and love as something that is far from the 
common sense). Second is melodiousness, because the Sufi verses are intended for singing and musical 
accompaniment. And third, the Sufi poetry is an example of “expression of the indistinct”, when the poet tries to 
describe his mystical experience. 

For example, “Divan-e-Hafez” (“Collection of poetry”) offers the reader two types of the most widespread 
lyrical Sufi poems – ghazal and ruba’i. They represent two classic Arab forms of versification in which the worldview 
of that times man, his mental vision of life’s problems and his musical system was surprisingly specific. Usually they 
were performed with the accompaniment of trumpet and stringed instruments, which corresponded to the structure 
of the verse. 

Get out of here preacher! I’ll listen to another! 
I’ve lost my heart, what’s your business? 
 

Until the lips of the beloved will quench thirst – 
Definitely I don’t need your advises! 
 

You cannot find another beauty on the Earth, 
Her thin waist is the true creation of God. 
 

The dervish will not go to paradise from your captivity: 
Because will never find a shelter generous, sanctuary. 
 

A heart intoxicated with passion will fly to abyss: 
And fallen will find the basis of unearthly Paradise. 
 

Don’t moan due to oppression, heart, don’t swear derision: 
You’d rather accept an advice of dear friend. 
 

Let Hafez stop singing us his chaff: 
We are fed up with old fables! We want new. [3, 74]. 
Hafez’s ghazal reached a higher level of poetic perfection, became a sample of Persian poetry, as well as 

ruba’i. Ruba’i is a verse of four lines, three of which have a common rhyme, and in general these lines formulate 
deep folk, philosophical wisdom or some kind of moral maxim that is directed to the mind and heart of a listener. 
Hafez’s ruba’i in regard to their ideas and images are much like Omar Khayyam’s ruba’i. [9, 5] 

Characteristic of Sufism is the use of the symbolic language, which was reflected in the work of Khayyam, 
because he professed the teachings of Sufism. Thus, Khayyam succeeds the Sufi metaphor about a drop that 
dissolves in the ocean, which shows the connection of an individual with Allah. The same is metaphor about a 
butterfly burning in a flame of candle. The same metaphoric senses have eyes, lips, locks, birthmarks, belt, wine, 
interweaving of erotic and humble motifs in literature. However, Khayyam is part of secular-philosophical direction in 
Sufism, which reflects the thoughts of rational-thinking stratum of Persian society. 

Khayyam has chosen the “popular” form of poetry for his aphoristic thought. His quatrains reveal not only his 
pantheistic outlook, but also the most characteristic features of a scientist, wise man, a person, who lives the life of a 
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simple people, his pains and hopes. Being a person with a self-contemplated character he was frankly harsh in his 
speeches and actions, when it came to hypocrisy, frank lies, injustice. 

A stranger whom you trust – it’s like a brother, 
And treacherous brother – is a foe, enemy. 
So cure sometimes is worse than poison, 
But sometimes poison will cure the disease. [8, 29].  
Having lost the support of “the most powerful” Khayyam becomes a target for reactionary clerics, who did not like 

his unorthodox views and “poetic arrows” of ruba’i. No wonder that his contemporaries compared the hidden true 
meaning of poetry with poisonous snakes for Sharia. Khayyam definitely was not an atheist in the modern sense of the 
word. He was a deeply religious person, an imam, but he was considered a freethinker in the conditions that he wrote 
ruba’i. He became the only poet, who set himself and the sky painful questions and was the pioneer of this topic in 
ruba’i: putting into the four lines a serious conversation with God about the place and destiny of man in the Universe. 

Creator knead a man out of clay, 
Alas, he has deprived him of Immortality. 
If he’s a perfect – why to die? 
And who made us imperfect? [13, 15]. 
Tradition of aphoristic wisdom was inherent in Persian classical poetry and Khayyam fully mastered this 

tradition. Relying on analytical mind, using folk eloquence he created such a poetic form that was able to keep the 
depths of philosophical thought, scathing epigram, feast speech and love sketch. 

Though nothing new I remind you 
Before the face of friend and foe, 
You’re master of unsaid word, 
But you’re a servant of the said. [13, 11]. 
In ruba’i Khayyam has fully manifested not only his deep rationalist outlook, but also the characteristic 

features of his personality: humanism for an ordinary peasant, sincere openness in relations with ordinary people, 
rejection of the incurable defects of social and spiritual system of his times, hypocrisy of the servants of Islam. [10, p. 
108]. Belief in man is leitmotif of his poetic reflections, his intellectual poetry. His ruba’i got the world fame after their 
translation in 1859 in English by Edward FitzGerald. 

Everything will go – and grain of hope won’t rise. 
Everything you’ve collected – will not disappear. 
If you don’t share in time with a friend, 
Everything suddenly without a trace will go away to foe. [11, 92]. 
Conclusions. It is impossible to overestimate the influence of Sufi poetry on the culture of the Middle East and 

the world in general. Deep sensuality, philosophical component, unique style, anthropocentrism and humanism – all 
this is Sufi poetry. It is no coincidence that this poetry is called “classical poetry of the East” and Omar Khayyam is 
one of the most issued and quoted poets of the world. 
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РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: КОМПЛЕКС СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 
 

Метою статті є висвітлення особливостей діяльності бібліотек закладів вищої освіти в інформаційному просторі України 
та інформаційно-освітньому середовищі КНУКіМ, визначення пріоритетних напрямів удосконалення їхньої діяльності в умовах 
безперервної модернізації. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів, 
зокрема аналіз бібліотечної документації, спостереження, експеримент, контент-аналіз, системний підхід та компаративний 
аналіз показників бібліотечної статистики, структуризація відгуків читачів щодо діяльності бібліотеки та організованих нею 
заходів. Наукова новизна полягає у висвітленні шляхів розв’язання проблем розвитку університетської бібліотеки, що 
застосовані у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв, визначенні місця стратегічного 
управління при окресленні та плануванні напрямів розвитку. Наведено приклади діяльності бібліотеки в напрямах культурно-
просвітницької роботи, інформаційних технологій, збереження фондів та кадрового менеджменту, які на практиці підтверджують 
гнучкість ситуаційного підходу в управлінні. Висновки. Результати дослідження дозволили встановити, що сучасні тенденції 
суспільства здійснюють суттєвий вплив на діяльність бібліотек закладів вищої освіти та визначають цілі й завдання її розвитку. 
Команда кваліфікованих співробітників створює нові форми бібліотечної діяльності для повного задоволення інформаційних, 
наукових, культурних запитів користувачів, завдяки чому в період динамічних змін у соціумі бібліотека університету є 
інтелектуальним простором, складним соціально-комунікаційним комплексом. Провідна діяльність бібліотеки та навчальний 
процес є спільною ланкою в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні вирішувати складні наукові та виробничі 
задачі. Навчальний процес здійснюється з врахуванням постійного розвитку та трансформацій соціально-економічної та 
технічної ситуації у світі, тому бібліотека повинна реагувати на ці зміни. Отже, створення та використання власної стратегії 
приносить значні результати в покращенні діяльності наукової бібліотеки КНУКіМ. 

Ключові слова: стратегічне управління; кадровий менеджмент; інновації; наукова бібліотека КНУКіМ; видавнича 
діяльність; інформаційна діяльність. 

 
Горбань Юрий Иванович, кандидат культурологии, доцент кафедры информационных технологий, директор 

научной библиотеки Киевского национального университета культуры и искусств 
Развитие университетской библиотеки – комплекс стратегических решений 
Целью статьи является освещение особенностей деятельности библиоте высших учебных заведений в 

информационном пространстве Украины и информационно-образовательной среде  КНУКиИ, определение приоритетных 
направлений совершенствования их деятельности в условиях непрерывной модернизации. Методология исследования 
базируется на использовании общенаучных и специальных методов, в частности анализ библиотечной документации, 
наблюдение, эксперимент, контент-анализ, системный подход и компаративный анализ показателей библиотечной статистики, 
структуризация отзывов читателей о деятельности библиотеки и организуемых ею мероприятий. Научная новизна 
заключается в освещении путей решения проблем развития университетской библиотеки, что применены в Научной 
библиотеке Киевского национального университета культуры и искусств, определении места стратегического управления при 
описании и планировании направлений развития. Приведены примеры деятельности библиотеки в направлениях культурно-
просветительской работы, информационных технологий, сохранности фондов и кадрового менеджмента, которые на практике 
подтверждают гибкость ситуационного подхода в управлении. Выводы. Результаты исследования позволили установить, что 
современные тенденции общества оказывают существенное влияние на деятельность библиотек высших учебных заведений и 
определяют цели и задачи её развития. Команда квалифицированных сотрудников создает новые формы библиотечной 
деятельности для полного удовлетворения информационных, научных, культурных запросов пользователей, благодаря чему в 
период динамический перемен в социуме библиотека университета является интеллектуальным пространством, сложным 
социально-коммуникационным комплексом. Ведущая деятельность библиотеки и учебный процесс являются общим звеном в 
подготовке высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные научные и производственные задачи. 
Учебный процесс осуществляется с учетом постоянного развития и трансформаций социально-экономической и технической 
ситуации в мире, поэтому библиотека должна реагировать на эти изменения. Следовательно, создание и использование 
собственной стратегии приносит значительные результаты в улучшении деятельности научной библиотеки КНУКиИ. 

 Ключевые слова: стратегическое управление; кадровый менеджмент; инновации, научная библиотека КНУКиИ; 
издательская деятельность; информационная деятельность. 

 
Gorban Yurii, Ph.D. in Cultural Sciences, Associate Professor of  IT Department, Director of the Scientific Library, Kyiv National 

University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine 
The Development of University Library - Complex of Strategic Decisions 
The purpose of the article is to highlight the peculiarities of the libraries` work at higher education institutions in the information 

environment of Ukraine and the information and educational community of the Kyiv National University of Culture and Arts, determining 
the improvement priority directions in the context of uninterrupted modernization.  The methodology of the research is based on the 
use of general scientific and determined methods, such as analysis of library documentation, observation, experiment, content analysis, 
systematic approach and comparative analysis of library statistics indexation, structuring the readers' reviews on the library work and 
planning events. The scientific novelty consists in covering ways of solving the problems of university library development, applied in 
the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts` work, determining the place of strategic management in defining 
and designing development priorities. There are examples of the library work in the areas of culture and education, information 
technologies, fund conservation, and PH management, which in practice confirm the flexibility of the situational approach in 
management.  Conclusions. The results of the study made it possible to establish that current society trends have a significant impact 
on the libraries` work at higher education institutions and determine the goals and objectives of its development.  A team of professional 
staff creates new forms of library work to meet the information, scientific, and cultural needs of users totally, thereby during the period of 
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dynamic changes in society, the university library is an intellectual space, a structured social and communications complex.  The main 
library work and learning activity are a common link in the teaching of highly skilled professionals who are able to solve complex 
scientific and production tasks.  The learning activity is subject to the constant development and transformation of the socio-economic 
and technical situation in the world, so the library should respond to these changes.  Consequently, the creation and use of its own 
strategy bring significant results in improving the work of the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts. 

Key words: strategic management; PH management; innovations; a scientific library of Kyiv National University of Culture and 
Arts; publishing; informational activity. 

 
Актуальність теми дослідження. Зміни на ринку інформаційних послуг та розвиток засобів комунікації 

висувають нові проблеми, без розв’язання яких сучасні бібліотеки вищих навчальних закладів втрачають 
можливість якісно виконувати свої прямі функції: сприяти розвитку освіти й науки, забезпечувати 
користувачам доступ до інформації, знань і культурного надбання. Стратегія розвитку бібліотечної справи на 
період до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» зазначає, що 
«Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури 
держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового 
та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та 
культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично 
втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України» [7]. Якщо перенести суть зазначеного в 
площину діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, то очевидно, що університетські бібліотеки, 
виконуючи аналогічні завдання, задовольняють потреби своїх користувачів (студентів, науково-педагогічного 
складу), при цьому намагаються знайти розв’язання проблем подальшого розвитку в умовах якісних змін 
суспільства. Ця стаття присвячена баченню шляхів розв’язання проблем розвитку, яке існує в Науковій 
бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв, визначенню стратегічних напрямів 
діяльності, її комунікацій з користувачами та колегами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Про нові підходи в роботі бібліотек, які супроводжуються зміною 
теоретичних уявлень про її функції, зміщенням акцентів в управлінні та регулюванні інформаційної 
діяльності, організації роботи з кадрами бібліотечних працівників досліджували О. Бруй, В. Дригайло, Т 
Колесникова, Т. Костирко, Я. Хіміч. В практичній діяльності змінюються цілі, пріоритети, які визначаються 
стратегічним управлінням бібліотекою. Погодимося з визначенням стратегічного управління бібліотекою, 
запропонованим О. Бруй (вона досліджувала історію розвитку стратегічного управління в цілому та 
бібліотекою зокрема): це керівний безперервний процес, здійснюваний у контексті стратегічних цілей 
бібліотеки, який ґрунтується на кадровому потенціалі, орієнтує діяльність бібліотеки на користувацькі 
потреби, оперативно реагує на впровадження своєчасних змін, зумовлених зовнішніми викликами, для 
досягнення бібліотекою конкурентних переваг. Стратегічне управління спрямоване на успішність 
бібліотеки в довготерміновій перспективі [1]. Якщо накреслено довгострокові перспективи розвитку 
бібліотеки та її основних підрозділів, визначено конкретні цілі й завдання, то настає час застосувати 
стратегічний менеджмент, який фактично є рішеннями та діями, зображеними в планах, що спрямовані на 
досягнення мети. 

Мета роботи – висвітлення особливостей діяльності бібліотек закладів вищої освіти в інформаційному 
просторі України та інформаційно-освітньому середовищі КНУКіМ, визначення пріоритетних напрямів 
удосконалення їхньої діяльності в умовах безперервної модернізації. 

Виклад основного матеріалу. В основі управління сучасною бібліотекою існують три підходи : 
процесний (управління – це безперервні взаємопов’язані управлінські функції), системний (організація 
розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів: персонал, організаційна структура, завдання і 
технології) та ситуаційний (визначає придатність різних методів управління залежно від обставин, які 
впливають на бібліотеку в даний момент). Для університетської бібліотеки в умовах стрімких суспільних 
змін та реформування української освіти найефективніший ситуаційний підхід як найбільш гнучкий, 
інтегруючий, об’єднуючий інші підходи в єдину концепцію. Для реалізації цього підходу було накреслено 
стратегічні напрями діяльності: демонстрація можливостей бібліотеки університетській спільноті за 
допомогою культурно-просвітницьких та інформаційних заходів; активізація роботи на допомогу науковцям 
та наукової роботи самої бібліотеки; впровадження сучасних інформаційних технологій; збереження 
документного фонду; спрямування потенціалу співробітників на втілення стратегічних завдань [4]. 

Запорукою успіху бібліотеки є вміння максимально задовольнити потреби користувачів, пропонуючи 
їм широке коло бібліотечних послуг і продуктів. Оскільки наукова бібліотека КНУКіМ має що запропонувати 
– багатий книжковий фонд, зібрання періодичних видань, фонд неопублікованих документів, електронний 
каталог, – то назріла необхідність розкрити багатоплановий потенціал бібліотеки університетській 
спільноті. Колектив висококваліфікованих працівників має необхідні можливості для успішної 
трансформації фізичного та віртуального бібліотечного простору.  

Було вибрано шлях проведення культурно-просвітницьких заходів у бібліотеці та активізації участі в 
загальних університетських заходах з метою демонстрації можливостей бібліотеки. Йдеться про підготовку 
інформаційних матеріалів на замовлення кафедр та науковців, про бібліографування праць викладачів 
університету, організовані зустрічі з письменниками та діячами культури в стінах бібліотеки. Студентська 
молодь одержала можливість проявити свої таланти, беручи участь в організованих бібліотекою 
літературно-музичних вечорах, концертних програмах та художніх виставках, що вможливило тісне 
спілкування бібліотеки зі студентами для виявлення й уточнення їхніх потреб і запитів. Яскравими 
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прикладами зустрічей та літературно-концертних програм можна назвати зустріч з лауреатами 
Національної премії України імені Т. Шевченка (до святкування 200-річчя від дня народження Великого 
Кобзаря), з молодими поетами Києва та студентами КНУКіМ, які роблять перші кроки в літературній 
творчості. З метою активізації студентської молоді, в житті бібліотеки було створено ініціативну групу з 
молодих співробітників, яка й стала головним організатором заходів для студентів з урахуванням інтересів 
та побажань користувачів. Активізація спілкування з користувачами на заходах, спільна праця під час їх 
підготовки й проведення дали свій результат. 

Наступним завданням стало привернути увагу науково-педагогічного складу університету до 
можливостей бібліотеки щодо допомоги університетській науці. Практичний досвід (власний та інших 
університетських бібліотек) свідчить про можливу співпрацю з науковцями, викладачами, студентами 
шляхом надання широкого кола послуг. Серед можливих спинилися на таких: якісне інформаційне 
забезпечення та онлайн доступ до баз даних; управління даними досліджень; пошук і підбір перевірених 
джерел інформації; поширення результатів досліджень; консультації щодо стратегій оприлюднення даних; 
підбір видань для опублікування статті; оформлення публікацій; перевірка наданої інформації; створення 
наукового ім'я; підтримка БД із відображенням публікаційної активності та впливовості у світових 
рейтингах; інформаційно-аналітична діяльність; розвиток інформаційної культури та дослідницьких 
навичок користувачів [5, 129–130]. 

Бібліотека популяризує творчість науковців та діячів мистецтв університету з допомогою 
інформаційного проекту «12 + книг року», який висвітлює доробок викладачів на сайті та виставках 
бібліотеки. Цьому сприяють також презентації в бібліотеці нових підручників і навчальних посібників, 
виданих викладачами університету. З 2013 р. активізувалася видавнича діяльність бібліотеки.  

Одним зі шляхів промоції в суспільстві потенціалу університету є біобібліографія. Бібліографування 
наукового та творчого доробку викладачів університету стало основою для видання персональних 
покажчиків у серіях «Видатні постаті КНУКіМ» та «Вчені КНУКіМ», які започатковані відповідно в 2012 та 2013 
роках. Поточне бібліографування доробку науковців та викладачів оформилось у щорічний покажчик 
«Друковані праці викладачів КНУКіМ» (перший видано за 2011 рік). Видання подібних науково-допоміжних 
бібліографічних покажчиків, по-перше, сприяє популяризації доробку викладачів університету (науковців і 
діячів мистецтва); по-друге, є ефективним засобом збереження наукової спадщини університету; по-третє, 
кожен покажчик є результатом науково-інформаційної діяльності бібліотеки. У 2015–2018 рр. активізувалася 
участь співробітників бібліотеки в науково-практичних конференціях та семінарах із фахових питань.  

У 2014 році працівниками бібліотеки було організовано й проведено І Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих 
навчальних закладів», в якій взяли участь 127 учасників з Києва, Харкова, Рівного, Луганська. 

У 2015 році бібліотека, спільно з кафедрою книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, провела 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації». У 
заході взяли участь керівники та фахівці бібліотек, музеїв, представники науково-дослідних установ, 
молоді вчені, аспіранти, практичні працівники бібліотечної галузі. 

У 2018 році бібліотека ініціювала та провела науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука» за участю 
кафедри інформаційних технологій та Української бібліотечної асоціації. У семінарі взяли участь понад 100 
науковців із різних міст України, які представляли бібліотеки різних рівнів та відомств від шкільних до 
національних. 

Правилом професійного життя бібліотеки є проведення круглих столів на теми книги, читання, 
розвитку бібліотечної галузі. Так, 30 листопада 2018 року проведено круглий стіл «Бібліотека: місце 
традицій, простір інновацій». 

Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних 
та електронних носіях і забезпечення доступу до них – один зі стратегічних напрямів розвитку 
університетської бібліотеки. Означений напрям передбачає запровадження нових продуктів і послуг 
(електронний каталог, сайт бібліотеки, віртуальна довідка, буктрейлери, комунікація з користувачами та 
бібліотеками через соціальні мережі), які виводять професійну діяльність на поліпшений або якісно новий 
рівень. Кожне друковане видання бібліотеки, має електронний аналог, який розміщено на інтернет-сторінці 
бібліотеки з тим, щоб надати до них широкий доступ. Сторінка Наукової бібліотеки КНУКіМ була створена 
на сайті університету у 2015 р. як відповідь на виклик часу, оскільки в інформаційному просторі сайт є 
вагомим джерелом інформації, інтерактивним інструментом з надання послуг користувачам, просування 
електронних ресурсів, надання продуктів. З 2015 р. запрацювала послуга «Віртуальна довідка», 
електронний каталог став доступним віддаленим користувачам. За 2018 р. було виконано 9117 довідок, 
зафіксовано 67098 звернень до сайту та 195618 до електронного каталогу (за 2015 р. виконано 50 довідок, 
зафіксовано 5170 звернень до сайту та 29613 до електронного каталогу). Цифри свідчать про 
правильність розвитку бібліотеки у вибраному напрямі та необхідність посилювати свою присутність у 
віртуальному бібліотечному просторі. Соціальні мережі мають попит не тільки серед студентів, а й серед 
науково-педагогічних працівників та співробітників вишу, тому на часі їх використання не тільки як засіб 
комунікації з користувачем, а і як майданчик для освітньої та дослідницької роботи. 

Основою роботи будь-якої бібліотеки є фонд друкованих видань та інформаційних ресурсів, тому 
робота з фондом завжди залишається в пріоритетних напрямах діяльності. Зберігання документних 
ресурсів – одна з наукових тем, над якими працює бібліотека. У ході вивчення бібліотечного фонду 
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видання 1842–1941 рр. були виділені та організовані в окремий підсобний фонд з відповідними умовами 
зберігання. Розпочався й зараз триває процес оцифровування документів з цього фонду, який має 
подвійну мету: по-перше, захистити документи від руйнування внаслідок використання; по-друге, надати 
доступ до електронних копій документів, які згодом планується викласти на сайт бібліотеки для загального 
користування. Оцифровуються ті документи, до яких часто звертаються, щоб зберегти їх (з дотриманням 
вимог авторського права) та надати доступ до них користувачам.  

Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів – один з напрямів, 
визнаних пріоритетним в Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року, і бібліотека 
КНУКіМ цілком це підтримує. Специфіка роботи бібліотеки, що визначається профілем університету, 
привернула увагу до популяризації нематеріальної культурної спадщини України. Дослідженню й 
популяризації її об’єктів, які претендують на включення до Репрезентативного списку нематеріальної 
культурної спадщини людства, присвячено проект «Скарби нації», одним з результатів якого є 
інформаційно-бібліографічний ресурс «Нематеріальна культурна спадщина України» (ознайомитися з ним 
можна на сайті в розділі «Проекти бібліотеки»).  

Зовнішні умови діяльності потребують певної мобільності та гнучкості структури управління, що дає 
бібліотеці можливість своєчасно адаптуватися до змін суспільного середовища і, відповідно, підвищувати 
свою конкурентоспроможність і стійкість. Це уможливлюється за умови відповідності структури бібліотеки її 
місії [3, 109–112]. За останні роки оновлено структуру бібліотеки, змінено систему обслуговування, 
розроблено актуальний портфель послуг. З’явилися нові сектори – рідкісних та цінних документів та 
культурно-просвітницької роботи. Сектор рідкісних та цінних документів забезпечує цілісність фізичного 
стану документів, їх розміщення у спеціально пристосованих та обладнаних приміщеннях, забезпечує 
відповідні режими зберігання, дотримання правил видачі документів, їх збереження у процесі формування. 
Станом на грудень 2018 року наукова бібліотека налічує 6 відділів та 4 сектори.  

Один із внутрішніх чинників, який визначає успішність діяльності будь-якої організації, в тому числі й 
бібліотеки, це освітній та кваліфікаційний рівень, компетентність співробітників бібліотеки, готовність до 
позитивних змін. Вирішення стратегічних завдань розвитку університетської бібліотеки передбачає 
ефективну командну та вмотивовану роботу персоналу. Без розроблення й реалізації персонал-стратегії 
провести вагомі зміни неможливо. Персонал-стратегія – це сукупність і послідовність прийнятих рішень, 
завдяки яким можна оцінити, проаналізувати й виробити необхідну систему впливу на персонал для 
реалізації вибраного напряму розвитку бібліотеки

 
[2].  

Плануючи стратегічні напрями розвитку, окреслили перспективні потреби бібліотеки в персоналі. 
Зміни в технологіях традиційних бібліотечних процесів, суспільно-економічні зміни та психологічні 
особливості сучасного користувача висувають нові вимоги до професійної компетенції бібліотекаря. 
Інноваційна діяльність у бібліотеках, результатом якої є нові додаткові продукти й послуги з новою якістю, 
виявилася недостатньо забезпеченою відповідним кадровим супроводом. Розв’язання цієї проблеми 
передбачає оволодіння бібліотечним персоналом новими знаннями, уміннями й навичками, та зачіпає 
соціально-психологічні аспекти [8, 8–10].  

Технічна й технологічна модернізація бібліотечної діяльності, завдяки якій поліпшується якість і 
оперативність обслуговування, відбивається на способі мислення бібліотечних працівників, яке психологи 
розглядають із позиції віку, статусу й соціального стану людини. У середовищі вітчизняних 
бібліотекознавців на початку періоду інформатизації склалися дві позиції: одна з них пов’язана зі 
ствердженням можливості й навіть необхідності витіснення бібліотекаря інженерно-технічними фахівцями, 
тобто йдеться про існування бібліотеки без бібліотекаря, а інша передбачає, що в автоматизації потрібно 
бачити лише допомогу, вдосконалення бібліотечного процесу. Друга позиція підсилюється вимогами часу, 
оскільки зараз бібліотеки переходять від інформування до комунікації з користувачем з метою уточнення 
його потреб для максимального їх задоволення. При цьому співробітник сучасної бібліотеки повинен 
володіти знаннями в галузі сучасних інформаційних, комп’ютерних технологій, уміти працювати з широким 
спектром електронних ресурсів. 

Потреби перекваліфікації або підвищення кваліфікації бібліотекарів перевищують можливості 
державної системи підвищення кваліфікації. Тому, як справедливо зазначила Т. М. Костирко

 
[6], 

традиційне підвищення кваліфікації перетворюється на щоденну роботу з вивчення та впровадження в 
практику новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Збільшується значення самостійного навчання, 
і тому пріоритет у системі підвищення кваліфікації зміщується в бік відповідальності кожного бібліотекаря 
за самостійне надбання професійних компетенцій.  

Кадрова політика в Науковій бібліотеці КНУКіМ сприяла усвідомленню цього явища в колективі, 
результатом чого стала активна робота фахівців у плані професійного самовдосконалення. Упродовж 
2017–2018 років всі співробітники бібліотеки підвищили кваліфікацію в Інституті публічного управління та 
кадрової політики при Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Участь у науково-
практичних семінарах, організованих у наукових бібліотеках міста Києва, обмін досвідом з колегами також 
дає матеріал для роздумів та оновлення бібліотечної практики. Звісно, для самостійного вирішення 
професійних завдань доводиться докладати зусилля, але в результаті співробітники отримують новий 
досвід, який допомагає вирішувати сучасні завдання бібліотеки. 

Отже, правильно вибрані стратегічні напрями розвитку бібліотеки визначають успішність її 
діяльності в довгостроковій перспективі. Збалансованість управлінських підходів при пріоритетності 
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ситуаційного підходу дає можливість бібліотеці швидко реагувати на зміни в суспільстві, українській освіті 
та інформаційних запитах користувачів, відповідати вимогам часу. Певні кроки в розвитку наукової 
бібліотеки КНУКіМ свідчать про доцільність дотримання балансу між окремими напрямами діяльності 
(впровадження в роботу бібліотеки сучасних інформаційних технологій, налагодження комунікації з 
користувачами, інформаційна підтримка науковців університету, активізація наукової та видавничої роботи 
бібліотеки). Цінним ресурсом бібліотеки є її співробітники, завдання яких полягає в формуванні новітніх 
поглядів користувачів на бібліотечну діяльність.  

Наведені в статті дані показують, що використання в роботі бібліотеки сучасних інформаційних 
технологій (електронний каталог, сайт бібліотеки, віртуальна довідка, буктрейлери, комунікація з 
користувачами та бібліотеками через соціальні мережі) позитивно впливає на імідж та результати діяльності 
установи. 

На процес формування та використання фондів наукових бібліотек значний вплив становлять зміни 
в галузі організації наукових досліджень, розвиток системи наукових комунікацій та інформаційних 
технологій. До ХХ століття фонд бібліотек складався переважно з друкованих ресурсів. Сьогодні 
електронні ресурси займають повноправне місце в структурі сучасного бібліотечного фонду. Зберігання, 
інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів – один зі стратегічних напрямів 
розвитку університетської бібліотеки, а надання користувачам накопичених цінних інформаційних ресурсів 
– основна її задача. Головною умовою доступності фонду є належний ступінь збереження документів, що 
дозволяє повноцінно використовувати їх сьогодні та зберегти для наступних поколінь, тому співробітники 
наукової бібліотеки КНУКіМ переглянули фонд основного книгозберігання та виокремили рідкісні й цінні 
видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. (примірники з автографами видатних історичних постатей, а також 
книжки в цінних оправах).  

Наукова новизна роботи полягає у висвітленні шляхів розв’язання проблем розвитку університетської 
бібліотеки, що застосовані у Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв, 
визначенні місця стратегічного управління при окресленні та плануванні напрямів розвитку. 

Висновки. На базі значних книжкових фондів та інших джерел інформації, акумульованих науковою 
бібліотекою КНУКіМ, із застосуванням електронних технологій команда кваліфікованих співробітників 
створює нові форми бібліотечної діяльності для повного задоволення інформаційних, наукових, 
культурних запитів користувачів. Завдяки цьому в період бурхливих змін у соціумі бібліотека університету є 
інтелектуальним простором, складним соціально-комунікаційним комплексом.  
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МЕДІА-ВІЙНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ CINEMA STUDIES: МІЖ ФУКО ТА БОДРІЯРОМ 
 
Мета статті – дослідження та експлікація культурних меседжів ігрового фільму студії Walt Disney Pictures «Оз: Великий і 

Могутній» (2013 р.). Цей кінонаратив є яскравим та резонансним взірцем репрезентацій ауто-рефлексії творців кіно-індустрії щодо 
історії, соціальної ролі і надпотужного впливу кінематографа як медіума, посередника між творцями та реципієнтами кіно-продукції. 
Методологія дослідження в рамках медіа-культурології та cinema studies базується на структурно-функціональному підході та таких 
основних методах: формальний аналіз, герменевтичний та семіотичний аналіз, дискурс-аналіз, архетипний та аксіологічний аналіз. 
Наукова новизна полягає в тому, що в рамках вітчизняної медіакультурології та cinema studies вперше поставленно питання про те, 
як самі представники кіноіндустрії проблематизують, осмислюють та репрезентують засобами кіномистецтва медіа-війни, свою роль та 
місію в сучасному суспільстві. Висновки. Аналіз репрезентацій природи сучасної влади та ролі медіа, здійснений на прикладі 
кінонаративу «Оз: Великий і Могутній» показав вельми високу актуальність ідей М.Фуко та Ж. Бодріяра. Погляд представників медіа на 
свою роль в суспільстві репрезентує бодріярівський ланцюг «шоу – влада – симулякр» – замкнене коло буття сучасного 
медіатизованого світу. При цьому образи влади в кінонаративі знаходяться між крайніми полюсами суперечки цих двох інтелектуалів 
щодо природи влади: влада всюдисуща (М. Фуко) та влада – мертвий симулякр (Ж. Бодріяр). Аксіологічне ядро кінопродукту є 
пародійним симулякром традиційної етичності й цілком продуманим конструктом, медіа-індульгенцією, що легітимізує й забезпечує 
ментальну дестабілізацію суспільства, про яке попереджав Ж.Бодріяр.  

Ключові слова: культурологія; медіа-культурологія; cinema studies; арт-критика; медіа-війни; М.Фуко; Ж.Бодріяр; влада; 
симулякр; архетип Маг; Трикстер. 

 
Гоц Людмила Сергеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и информационных 

коммуникаций Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Медиа-войны сквозь призму cinema studies: между Фуко и Бодрияром 
Цель этой статьи – исследование и экспликация культурных месседжей игрового фильма студии Walt Disney Pictures «Оз: 

Великий и Могучий» (2013 г.). Этот кинонарратив является ярким и резонансным образцом репрезентаций ауто-рефлексий 
создателей кино-индустрии о истории, социальной роли и сверхмощном влиянии кинематографа как медиума, посредника между 
творцами и реципиентами кино-продукции. Методология исследования в рамках медиа-культурологии и cinema studies базируется 
на структурно-функциональном подходе и следующих основных методах: формальный анализ, герменевтический и семиотический 
анализ, дискурс-анализ, архетипный и аксиологический анализ. Научная новизна заключается в том, что в рамках отечественой 
медиакультурологии и cinema studies впервые поставленно вопрос о том, как сами представители киноиндустрии проблематизируют, 
осмысляют и репрезентируют средствами киноискусства медиа-войны, свою роль и миссию в современном обществе. Выводы. 
Анализ репрезентаций природы современной власти и роли медиа, осуществленный на примере кинонаратива «Оз: Великий и 
Могучий» показал очень высокую актуальность идей М. Фуко и Ж. Бодрийяра. Взгляд представителей медиа на свою роль в обществе 
репрезентирует бодрияровскую цепь «шоу – власть – симулякр» – замкнутый круг бытия современного медиатизованого мира. При 
этом образы власти в кинонарративе находятся между крайними полюсами спора двух интеллектуалов относительно природы 
власти: власть вездесуща (М. Фуко) и власть – мертвый симулякр (Ж. Бодрийяр). Аксиологическое ядро кинопродукта является 
пародийным симулякром традиционной этики и вполне продуманным конструктом, медиа-индульгенцией, которая легитимизирует и 
обеспечивает ментальную дестабилизацию общества, о котором предупреждал Ж.Бодрияр. 

Ключевые слова: культурология; медиа-культурология; cinema studies; арт-критика; медиа-войны; М.Фуко; Ж.Бодрияр; 
власть; симулякр; архетип Маг; Трикстер. 
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Media wars through the lens of Cinema Studies: between Foucault and Baudrillard 
The Purpose of the Article is to investigate and explicate the cultural messages of the new Walt Disney Pictures studio film «Oz: the 

Great and Powerful» (2013). This cinematic narrative is a vivid and resonant example of the representations of auto-reflections by creators of 
film industry about the history, social role and powerful influence of cinema as a medium between creators and recipients of film production. The 
methodology of the study consists in the use of structural-functional approach, formal analysis, hermeneutic and semiotic analysis, discourse 
analysis, archetypal and axiological analysis.  The scientific novelty of this research lies in the fact that, for the first time within the framework of 
the Ukrainian cultural studies and cinema studies, it has raised the question about the way in which representatives of the film industry 
themselves use the means of cinema to problematize, conceptualize and represent media warfare as well as their own role and mission in 
modern society. Conclusions. The analysis of the representations of the nature of modern power and the role of media, which has been carried 
out using the example of the film «Oz: the Great and Mighty», has demonstrated the ideas of M. Foucault and J. Baudrillard to be of very high 
importance. The media representatives’ view of their role in the society is represented by Baudrillard’s «show – power – simulacrum» chain, 
which constitutes the vicious circle of the modern media world’s way of being. At the same time, the images of power in film narrative are 
situated between the extreme poles of the dispute between two intellectuals about the nature of power: on the one hand, power is omnipresent 
(M. Foucault) and, on the other hand, power is a dead simulacrum (J. Baudrillard). The axiological core of a film product is a parodical 
simulacrum of the traditional ethics and a well-thought-out construct, a media indulgence, which legitimizes and ensures mental destabilization 
of society, which J. Baudrillard has warned us about. 
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Актуальність теми дослідження. Особливий статус кінематографа в контексті панування екранного 

типу культури вимагає пильного і різнобічного дослідження популярного кінематографу, який інтенсивно 
впливає на масову свідомість, надає та легітимізує еталонні моделі поведінки. Отже, сучасні культурні герої, 
архитепові образи, меседжі, культурні зразки і проблеми, пропоновані візуальними мистецтвами, мають 
бути в фокусі уваги наукових досліджень. 

Долучаючись до думки дослідників сучасної культури, зокрема, В. А. Курінного, зазначимо, що 
голлівудський кінематограф, який домінує в сучасному сінема-просторі України, у переважній більшості є 
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потужним, високопрофесійним ідеологічно виваженим пропагандистським медіа-продуктом [5] – на відміну 
від інших, менш фінансованих та масштабних кіноіндустрій. Отже, дослідження не випадкових ідеологем і 
міфологем, що репрезентує та популяризує Голлівуд, має експлікувати сенси, приховані від 
безпосереднього логічного сприйняття атракційною естетикою. Адже на рівні підсвідомості ці меседжі 
засвоюються глядачами в будь-якому разі, але, здебільшого, не рефлексуються. 

Мета статті – дослідження та експлікація культурних меседжів ігрового фільму студії Walt Disney 
Pictures «Оз: Великий і Могутній» (2013 р.). Цей кінонаратив є яскравим та резонансним взірцем 
репрезентацій ауто-рефлексії творців кіно-індустрії щодо історії, соціальної ролі і надпотужного впливу 
кінематографа як медіума, посередника між творцями та реципієнтами кіно-продукції. Важливою ціллю цієї 
статті є надання прикладу культурологічного (багатогранного, синтетичного) аналізу кінонаративу з освітньою 
метою. Це має допомогти налаштувати аналітичну оптику сприймання кінематографічних образів 
фахівцями з гуманітарних дисциплін, зокрема – культурологів, мистецтвознавців, кінознавців, арт-критиків, 
тощо. 

Виклад основного матеріалу. Пригодницька кінокартина в жанрі фентезі «Оз: Великий і Могутній» 
(2013 р.) є одним з тих продуктів мейнстріму, який здається схематично-поверховим, але приховує 
нетрівіальні і «незручні» змісти. Ця ревізіоністська притча про сучасність конструюється в стилістиці 
сновидіння, залишаючи яскравий присмак тотального занурювання глядача у міф. І до міфа кінокартини 
«Оз: Великий і Могутній» виникає ряд питань. Про кого міф? Ким є культурний герой міфу? Які його основні 
меседжі та мораль? Кому такі міфи потрібні чи вигідні? Як і в якій мірі ця кінокартина виконує ідеологічну 
функцію? 

Ексклюзивом даного кінопродукту стала велика кількість алюзій на історію та місію кінематографу 
у поєднанні з осмисленням медіакультури крізь призму архетипів Маг та Трикстер. В даному контексті ім'я 
головного героя – Оскар виявляється вельми промовистим. Образ Оскара, як і кінокартина в цілому, рясніє 
аллюзіями на Томаса Едісона – знакову для медіа-індустрії, однак дуже неоднозначну постать. Нижче ми щє 
розглянемо образ Едісона пильніше. 

Хронотоп: дія кінострічки відбувається 1905-го року, в Канзасі та в країні Оз.  
Художні особливості. Введення глядача в особливий режим сприйняття, змінений стан свідомості 

обмежене чіткими символічними кордонами. Двері в «магічне» відкриває «магія бренду»: в мерехтінні зірок і 
феєрверків матеріалізується логотип Walt Disney Pictures, що перетворюється у ворота, які ведуть у 
гіпнотичну фрактальну циркову естетику титрів. Вустами закликальників шапіто творці кінокартини обіцяють 
«захопити, налякати і зачарувати» глядача. І «привороженому» глядачу неначе сниться кіноказка-міф, яка 
нашіптує свої ідеологеми. 

Структурно-функціональний сюжетний аналіз кінонаративу [5].  
1. «Монохромний період» Оскара. Спочатку фільм стилізован під чорно-біле кіно, що занурює у 

атмосферу сентиментальної «магії» ретро. Головний герой Оскар Діггс постає аксіологічно «монохромним» – 
однозначним. У Канзасі Оскар діє виключно в своїх інтересах і має нестійкий соціальний статус (аморальна 
людина, шахрай). Циркач, самозванець і трикстер заробляє на життя ілюзіями, видаючи себе за могутнього 
чарівника Оза, а фокуси – за магію. Головною бідою, «недостачею» героя (в термінах В.Я. Проппа) є брак 
людяності і (це покажемо пізніше:) ... технологій медіа. 

2. Подальше нехтування етичними законами соціуму призводить до викриття пройдисвіта Оскара та 
різкого пониження його соціального статусу до адекватного його вчинкам. Рятуючись від гніву людей, 
Оскар Діггс викрадає повітряну кулю, втікає з Канзасу і потрапляє в ураган, подібно Еллі-Дороті в 
оригінальній казці Л.Ф. Баума. Волею провидіння Оскар стає вигнанцем-ізгоєм, Чужим. На межі життя та 
смерті Оскар благає Небеса про милість: – «Я ще нічого не досяг!» І обіцяє виправитися. 

3. Оскар потрапляє в інше суспільство (країна Оз), де знаходить шанс на виправлення свого тяжкого 
становища.  

Художні особливості: 3D-формат Героя. Переміщення Оскара в магічний топос з повсякденності 
акцентується тим, що чорно-білий світ «вибухає» різмаїттям фарб. Таким чином обігран прийом, що був 
використаний у стрічці-піонері кольорового кінематографа «Чарівник країни Оз» (англ. The Wizard Of Oz) 1939 
року. При цьому творці сучасної кінокартини «Оз: Великий і Могутній» бравують еволюцією кінематографа: 
зображення стає широкоформатним, фарби і образи – феєрично-психоделічними, монозвук – об'ємним, 
звучить оркестр і виникає 3D-ефект. Задум творців у тому, що сукупність цих контрастних прийомів повинна 
вразити глядачів, подібно до того, як колись шокував оригінальний фільм «Чарівник країни Оз». 

На цьому ж етапі починається розкриття Героя. Вирвавшись із жерла урагану – символічного пекла, 
Оскар «воскресає» до нового життя. Антигерой «до виправлення» падає з неба у приголомшливий 
дигітальний «рай» країни Оз Втім, його строкатість дещо хвороблива та декаденстська. 

4. Ворожі сили порушують Закон суспільства Оз, яке нездатне захистити себе. Сухий раціоналізм і 
сліпа лють, корисливість і владолюбство, персоніфіковані в образі злих відьом, що захопили владу, 
порушують порядок, заснований на вірі в існування добра, справедливості і «Бога»–Авторітета–Чарівника 
Оза. 

5. Герой особисто зацікавлений у порятунку суспільства Оз, яке обіцяє йому підвищення статусу і 
матеріальну вигоду. Втім, іронічний афоризм «бійтеся своїх бажань – вони іноді збуваються» Оскар відчує в 
повній мірі. Адже йому належить довести всім, хто вірить у пророцтво (і перш за все, собі самому), що 
самозванець Оскар (псевдо-Оз) – і є той «чарівник»-Спаситель, Обраний, Месія, що переможе ворогів і 
стане гідним воцаріння на троні Смарагдового міста. 
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6. Герой зустрічає Чарівних Помічників (літаюча мавпа і порцелянова дівчинка), які: а) контрастно 
відтіняють характеристики героя за бінарним принципом (сильний / слабкий, чоловік / жінка, посередність / 
талант, людина / мавпа і лялька); б) функціонують як репрезентанти суспільства, представники якого 
позбавлені особливих здібностей Героя; в) функціонують як Присвячені / Хранителі таємниць уразливості 
героя, що, в кінцевому рахунку, санкціонують дії Героя [5].  

7. Герой погано підготовлений для виконання своєї місії, але тепер він діє як в своїх інтересах, так і в 
інтересах соціуму. Тому нехтування етичними законами соціуму (обман не тільки ворогів, але й народу Оз) 
негласно легалізується, санкціонується «хорошою» владою (Глінда) і соціумом (Помічники), прощається і 
заохочується. 

8. Кульмінація акції порятунку – битва Оскара за трон із головним антагоністом, архетиповим 
Двійником і Тінню – Еванорою. Її амбітність і корисливість притаманні й Оскару. Втім, на відміну від нього, 
Еванора –справжній маг (а не фокусник), послідовно зла (а не через слабкість), сухо-раціоналістична (а не 
сентиментальна). 

9. Герой перемагає злу магію за допомогою обману, медіа-війни, науки, соціальних зв'язків (допомога 
владної особи – чарівниці Глінди і друзів), підприємливості та організаторських здібностей. 

Перемога стає можливою завдяки другій символічній смерті героя – фальшивій ініціаційній «смерті» 
Оскара-людини і «воскресіння» його в новому сакральному статусі безсмертного Мага-Божества. За 
логікою міфу смерть героя стає необхідним етапом, який відкриває дорогу його сакралізації. Варто 
зазначити, що символічна смерть героя знамінує початок і завершення пригод Оскара в країні Оз – як перша, 
так і друга вела до зміни соціального статусу у позитивну сторону. 

10. Закон відновлений. Протизаконні дії Героя (обман) виправдані усуненням небезпеки 
Закону/Суспільству, тому особистий інтерес Героя задоволено: амбітність і корисливість заохочуються. 
Шахрай «в законі» стрімко підвищує свій соціальний статус і займає місце «Бога»-Авторітета-Чарівника Оза. В 
додаток до матеріальної вигоди Оскар отримує «бонусний приз»: серце принцеси.  

Парадокси аксіології. Проте, традиційна логіка чарівної казки перевернута: замість викриття лже-героя і 
нагородження справжнього героя, ці два персонажа в кінокартині «Оз: Великий і Могутній» зливаються в один 
образ. Щоб продемонструвати цю тезу, розглянемо вузлові моменти наративу. 

Динаміка характеру героя. У сюжеті кінокартини навмисно акцентуються «паростки людяності» в 
герої – складається враження, творці фільму хочуть віддати данину традиційній моралістичності казкового 
жанру. Мабуть, відповідно до задуму у глядача повинно виникнути враження, що Оскар саме за людяність 
отримує повну індульгенцію від системи і фінальне заохочення. Однак ця лінія виведена надзвичайно 
непереконливо. 

Аналіз втілення класичного сюжету про виправлення показує, що помітної динаміки характеру 
антигероя Оскара у кінострічці «Оз: Великий і Могутній» не виявлено. Ще на початку дії Оскар не є 
безнадійним (зачаровуючи надмірно мрійливих або корисливих пасій, він не брехав нареченій, яку любив). 
Тільки-но пройдисвіт почав проходити «виправні» випробування, як отримав символічне відпущення гріхів: 
чарівна стіна Глінді, яка охороняла жителів Оз, пропускає Оскара, визнавши сумнівного Чужого за Свого – як 
«світлу душу». 

Пройдисвіт з чесними очима залишається пройдисвітом і перестає брехати саме під тягарем 
гіпервідповідальності, усвідомлюючи, що він абсолютно не готовий стати Месією. В країні Оз, – як і в Канзасі, 
який Оскар покинув жебраком, – він бреше, тому що люди прагнуть і вимагають омани. Мистецтва і 
спритності рук для успіху недостатньо. Герой і тут не може бути собою. Жителі чарівної країни – теж люди 
(навіть якщо вони маги) і також чекають неможливого від Оскара, використовуючи такий знайомий владний 
дискурс: – «Тисячі людей чекають на тебе» (чарівниця Теодора). – «Тисячі? ... Буди велике шоу!» (Оскар).  

Ті, кому Оскар відкриває правду, зрікаються її і змушують «героя» обманювати «во спасіння». 
Правителька Глінда знає правду: «Ти слабкий, корисливий, егоїст, шахрай…» і тут же вимагає: «Якщо вони 
(народ – прим. авт.) повірять в Вас, Ви станете чарівником! Ви можете їх змусити повірити?». 

За кінотекстом головні магічні таланти Глінди – наводити туман й пускати мильні бульбашки – 
мають прозору символіку і корелюють з владним дискурсом – медіадискурсом. У М.Фуко найважливішою 
категорією, пов'язаною з поняттям влади, виявляється дискурс [7, 8]. Дискурс – це те, в чому, за допомогою 
чого і щодо чого безпосередньо реалізується влада. Дискурс одночасно виявляється і метою і засобом. Він є 
мережею промов, текстів і практик [8]. Промовисте і визнання Глінди «бульбашки просто для шоу». Адже 
промениста посмішка Глінди – царствена маска, захисна броня та симулякр, що приховує політичну і 
військову слабкість її влади. 

Отже, за класичним, на перший погляд, образом доброї чарівниці-«янгола» стоїть релятивістська й 
ревізіоністська етика: мета виправдовує засоби, чесність не ефективна. 

Оскар егоїстичний і виверткий, жорстокий – бо слабкий. Сентиментальний, жадібний – і не приховує 
цього. Але він також винахідливий, вміє «вийти сухим із води», створити атмосферу, і, головне, володіє 
технологіями створення ілюзій. Саме ці якості ведуть його до успіху і влади, оголюючи фундаментальний 
меседж фільму: головне, справляти потрібне враження, і не важливо, хто ти є насправді. «Істинне» 
недосконале і репресується культурою як слабке, ганебне, непотрібне. 

Саме прагнення злитися з очікуваннями «глядачів» змушують Оскара розвивати мистецтво маніпуляції, 
щоб відполірувати подвійне буття Оскара-людини і Оскара-мага «Оза» до очікуваного глянцю. Так, усе 
людське повинно не стільки змінитися (виправитися), скільки стати надлюдським. У певній оптиці – медіа. 

Чарівна книга. Озброївшись книгою «Маstering magic» («опановуємо магію») Оскар сподівається 
перемогти полюс зла – удосконаливши медійні винаходи Едісона. Сфокусуємо увагу на цій фігурі, 
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символічній як для медіа, так і для даного кінонаративу. В реальному житті за «чудеса» науки і 
підприємливості Т.А. Едісон отримав від журналістів прізвисько «Чарівник з Менло-Парк» (так називалося 
місце знаходження його лабораторії). 

У 1877 р. Едісон винайшов фонограф (перший прилад для запису і відтворення звуку), удосконалив 
телеграф, телефон, кіноапаратуру – тобто засоби медіа. Едісон став класичним зразком американської 
підприємливості: не стільки винахідник (Едісон відомий широким присвоєнням плодів чужої праці), скільки 
іміджмейкер, шоумен і гуру від PR. 

Оскар і Глінда «Маstering magic». – «Тут є все: спритність рук, обман, ілюзія ... Я знаю, ви чекали 
іншого чарівника, але, можливо, саме я вам і потрібен» (Оскар). – Ви сказали, що Ви шахрай? (Глінда). – 
Професійний! (О.). – Хитрий пройдисвіт? (Г.) – Так! (О.). – Жахливий обманщик? (Г.) – Найпідступніший! (О.). 
– балаганний фокусник покаже шоу! (Г.). – Шоу, яке випередить час! (О.). Такого ще ніколи не бачила країна 
Оз: магія, містика, престідіжітація! (О.) – «Неможливого немає, якщо все добре продумати!» (О.) 

Ж. Бодріяр писав про те, що влада, замість того щоб придушувати, опановує дискурсами (щодо 
об'єктів, у яких зацікавлена влада) і знаходить нову, більш ефективну стратегію управління [4]. Не маючи 
можливості перемогти противника за допомогою реальної сили – адже її просто нема – Оскар готується до 
медіа–війни.  

Вдосконалений їм апарат проектує віртуальний образ прямо в повітря. Зазначимо, що одним з 
важливих шарів багатогранної семантики цього епізоду є обігравання творцями фільму очікуваного 
майбутнього медіа. Адже значимою гілкою сучасних розробок є удосконалення технологій, які дозволяють 
вийти медіа за екранні межі (наприклад, 3D-проектор без екрану). 

Створений Оскаром віртуальний джин вигукує: – «Я скинув смертну оболонку(!) І став могутнішим 
ніж коли-небудь! У вас залишилися сумніви?» – й святкує свій тріумф. Адже медіа-«магія» сильніше 
«справжнього чаклунства». Джин – образ, також не випадковий: у фольклорі доісламської епохи це боги, а 
пізніше – нечесть, демон що виконує бажання.  

Еволюція героя. Окреслимо дві основні гілки еволюції героя: соціальну і технічну. 
1) В соціальному розрізі Оскар рухається від чистого егоїзму до визнання необхідності узгоджувати 

особисті інтереси з громадськими. Так моделюється вирішення проблеми, пов'язаної з напругою індивід – 
суспільство, тобто успішної соціалізації індивіда. 

2) Герой все більше вірить у рятівну цінність ілюзій. Невпевнений у собі фокусник-невдаха за 
допомогою чарівних помічників видобуває чарівний предмет (В.Я.Пропп) – (засіб медіа), який допомагає 
досягти мети. Пройшовши ініціацію – вирішальну битву з собою і Еванорою (Тінь Оскара), герой злітає на 
вершину політичного шоу-бізнесу. Ініціація, по-суті – битва масок. І перемагає той, хто тримає маску до кінця. 
Самовпевнена Еванора розкрила свою суть передчасно, в чому програла Оскару. У фінальних кадрах Оскар 
роздає подарунки, останнім з яких стала маска: Похмурий Нок отримує накладну посмішку – і всі радять йому 
частіше її одягати. 

Погляди на природу сучасної влади: М.Фуко vs Ж. Бодріяр. Пригадуючи суперечку про природу 
сучасної влади двох класиків критичної теорії культури – М.Фуко та Ж.Бодріяра, спробуємо накласти їх 
основні ідеї на владний дискурс, репрезентований у фільмі «Оз: Великий і Могутній».  

Описуючи процеси, характерні для суспільства у розрізі синхронії Фуко наголошує на тотальності 
влади, яка просочує собою пористу тканину соціального, ментального й тілесного [4]. 

При цьому М.Фуко вважав, що історія йде по спіралі і в діахронії розвиток влади проходить такі етапи: 
1) деспотична – одностороння влада 2) дисциплінарна – влада охоплює все суспільство та ставить кожну 
людину на своє місце, приписує їй певний ранг, чим наглядає за дисципліною і 3) мікроклітинна – 
субстанціональна для суспільства. Тобто М.Фуко вважав, що в сучасному світі відбувається розсіювання 
влади: влада, насправді, всюдисуща. Вона контролює все, будь-яку нашу дію [4]. 

У фільмі «Оз: Великий і Могутній» нерідко репрезентовано цей принцип. Наприклад, в сюжетній лінії 
змовницького визнання «помічниками» (в термінах В. Проппа) шахрая – фейкового Оза за справжнього 
«Рятівника»-мага. «Помічники», що відіграють важливу легітимізуючу функцію, хранителі таємниць 
уразливості героя – саме вони, в кінцевому рахунку, санкціонують дії Героя на щляху до влади, 
контролюють його. Ці непомітні «гвинтики» системи й репрезентанти «громадянського суспільства» [5] на 
всіх шаблях соціальної ієрархії виступають як повноправні суб’єкти влади – «сірі кардинали». А Оскар 
перетворюється на маріонетку у їх руках.  

Погляди на природу влади М.Фуко та Ж. Бодріяра суттєво відрізнялись. Проте, репрезентація 
владного дискурсу в аналізованому фільмі віддзеркалює і погляди Фуко і тези Бодріяра. У розумінні Ж. 
Бодріяра влада оборотна.  

Якби влада, як і виробництво, були б незворотні, якби влада і виробництво діяли за моделлю 
безперервного накопичення, ми були б уже поховані під ними. Щось пручається нескінченності влади, її 
односторонньому здійсненню [4, 69]. Насправді запаси (влади, виробництва, несвідомого) поглинають самі 
себе. Не видно різниці між тими, хто панує, і тими, хто підкоряється, ця різниця більше не має сенсу, не тому 
що ролі ці взаємозамінні, але тому що влада оборотна за своєю суттю [4, 69]. «Все прагне обмінюватися, 
обертатися, знищуватися в циклі» [4, 71] – тому Ж. Бодріяр констатував кінець влади в сучасному світі.  

Якщо М.Фуко вважав владу всюдисущою, субстанціональною для суспільства, то Ж.Бодріяр вважав, 
що з владою відбуваються метаморфози доти, поки вона не зникає на новому витку спіралі, про який Фуко не 
мав і гадки [4]. «Коли стільки говорять про владу, це означає, що її більше ніде немає» [4, 86], – вважає 
Бодрійяр. Є тільки симулякр влади. Влада симулює владу так само, як медіа лише імітують акт комунікації 
[2]. Ж. Бодріяр розмірковує над тим, що влада мертва, «справа не просто в розсіюванні влади, а в тому, що 
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вона повністю, поки ще незрозумілим для нас чином, розчинилася, обернулася у свою протилежність, 
самоусунулася або стала гіперреальністю (шляхом пустого множення свого образу в медіа – прим. авт.) в 
симуляції» [4, с. 40]. 

У фільмі «Оз: Великий и Могутній» репрезентована також і ця ідея. Влада мерехтить. Вона неначе є, і, 
одночасно, її нема. Урешті-решт, влада – це гротескний медіа-джин, симулякр, за допомогою якого Оскар 
стає правителем країни. Загадаємо, що Бодріяр писав, що симулякр завжди принадний більше, ніж реальна 
річ. І він завжди гротескний  [1]. 

Ця влада симулякра-медіа – удавана, вона базується на «фокусі». Проте, всі інші варіанти влади, 
більш «реальні» та матеріальні – підкоряються чи зливаються з медіа-владою.  

Ідеально корелює з фільмом також наступні теза Ж.Бодріяра: влада сьогодні чарівна як привабливий 
предмет ностальгії, як безумовно привабливий симулякр. Ця універсальна чарівність влади ... настільки 
інтенсивна, тому що це шарм влади мертвої, що характеризується ефектом воскресіння всіх вже бачених 
форм влади непристойним і пародійним чином [4]. 

У фільмі «Оз: Великий и Могутній» ностальгічна сентиментальна «магія» ретро-відеоряда, солодкавий 
шарм Оскара та Глінди – все містить присмак пародійності та непристойності. Адже у світі наративу цієї 
кінострічки сакральний статус мають тільки технології мас-медіа. А який «бог» культури, такі і її цінності.  

Якщо у М.Фуко влада – реальна, вона зростає і охоплює собою все новіші сфери життя людини, то у 
Ж. Бодріяра влада – це симуляція, адже сама реальність більш не важлива, а, отже, нереальна. У праці 
«Фатальні стратегії» (1983) він стверджує, що «отримавши загальне поширення, симуляція вмертвила 
реальність і замінила її гіперреальністю». Отже, за Бодріяром, симулякр не тільки не нижче того, що він 
симулює, а, навпаки, він представляє посилену або доведену до вищої стадії форму, більш реальну, ніж 
сама реальність. 

В книзі «Гіпотези про тероризм» Бодріяр застерігає людство про те, що заперечення реальності – 
саме по собі терористично. Краще все що завгодно, ніж оспорювання її як такої. Те, що потрібно рятувати 
перш за все, так це принцип реальності. Негаціонізм – ворог суспільства номер один. Однак «насправді, ми 
вже живемо в повній мірі негаціоністському суспільстві. Більше жодна подія не є реальною. … Якщо 
тероризму і фізичній нестабільності можна протиставити весь апарат репресії і апотропії, то від цієї 
ментальної нестабільності нас ніщо не захистить» [3, 40].  

Наукова новизна полягає в тому, що в рамках вітчизняної медіакультурології та cinema studies вперше 
поставлено питання про те, як самі представники кіноіндустрії проблематизують, осмислюють та 
репрезентують засобами кіномистецтва медіа-війни, свою роль та місію в сучасному суспільстві. 

Висновки. Досліджений нами на прикладі фільму «Оз: Великий і Могутній» погляд представників медіа 
на самих себе репрезентує бодріярівський ланцюг «шоу – влада – симулякр» – замкнене коло буття 
сучасного медіатизованого суспільства. Аналіз репрезентацій природи сучасної влади та ролі медіа, 
здійснений на прикладі зазначеного кінонаративу показав вельми високу актуальність ідей М.Фуко та Ж. 
Бодріяра. Свідомо чи ні, але творці цього кінопродукту транслюють меседжи, вкрай співзвучні тим, які 
висловлювали і Фуко і Бодріяр. При цьому образи влади пародоксальним чином знаходяться між крайніми 
полюсами суперечки цих двох інтелектуалів щодо природи влади: влада вездесуща (М. Фуко) – та влада – 
мертвий симулякр (Ж. Бодріяр). Досліджуваний наратив мімікрує під кінопродукт, що пропагує дещо 
осучаснені консервативні етичні цінності. Це відображено у традиційних моралістичних сюжетних кліше та 
візуальних образах фільму. Але, при глибшому аналіз традиційна логіка й аксіологія чарівної казки у 
досліджуваному кінопродукті виявляється майже повністю спотвореною, перевернутою. Зокрема, замість 
викриття лже-героя і нагородження героя справжнього, ці два персонажа в кінокартині «Оз: Великий і 
Могутній» зливаються в єдиний образ. Аксіологічне ядро кінопродукту є пародійним симулякром традиційної 
етичності й цілком продуманим конструктом, медіа-індульгенцією, що легітимізує й забезпечує ментальну 
дестабілізацію суспільства, про яке попереджав Ж.Бодріяр.  
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ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ В ПЕРШІЙ 
ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1918-1938 РР.) 

 
Мета статті полягає у з'ясуванні місця та ролі релігійної та світської освіти в процесі міжкультурного діалогу при становленні 

правової культури перехідного періоду в державі, зокрема періоду діяльності Першої Чехословацької республіки. В основу 
методології дослідження покладено загальнотеоретичні методи, принципи та підходи до визначення конституційно-правового 
закріплення статус держави і церкви в Першій Чехословацькій Республіці. Зокрема, для дослідження понятійного апарату, визначеного 
темою статті, застосовувався формально-логічний метод. Функціональний та порівняльно-правовий методи використано для 
порівняльного аналізу правової культури та правосвідомості в Першій Чехословацькій Республіці У процесі дослідження правової 
культури та правосвідомості як елементу культури в державі застосовувався структурно-функціональний метод. Найважливішим є 
історико-ретроспективний метод. Цей метод дозволив конкретизувати раніше згадуваний методологічний принцип історизму та пізнати 
закономірності генезису правової культури та правосвідомості в Першій Чехословацькій Республіці. Наукова новизна полягає у 
системному аналізі чинників, які впливають на культурно-освітній процес при формуванні правосвідомості громадян. При цьому, 
вперше встановлено, основним чинником історико-культурного процесу в Першій Чехословацькій Республіці, формування правової 
культури та правосвідомості був католицизм. Саме він також вплинув на конституційно-правове закріплення права на освіту і 
виховання, відбулася зміна виховного ідеалу: духовне життя людини стало предметом глибокого вивчення і набуло першочергового 
релігійного значення. Висновки. В Першій Чехословацькій республіці культурно-освітній процес виконував роль парадигми 
міжкультурного діалогу осіб з різними етнічними, мовними та релігійними походженнями. Роль освіти в цьому контексті визначається як 
стратегічний ресурс для поліпшення добробуту осіб при формуванні толерантності та взаємоповаги у  процесі дотримання основних 
прав та свобод громадян. Міжкультурний діалог, у даному випадку, - це сукупність компонентів, зокрема духовної та світської освіти, 
при формуванні в людини поваги до мови, віросповідання, культури та світогляду інших.  

Ключові слова: релігійна освіта; світська освіта; міжкультурний діалог; культурно-освітній процес; правова культура. 
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Образовательные процессы как основа становления правосознания в Первой Чехословацкой Республике 
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Цель статьи состоит в выяснении места и роли религиозной и светской образования в процессе межкультурного 
диалога при становлении правовой культуры переходного периода в государстве, в частности периода деятельности Первой 
Чехословацкой республики. В основу методологии исследования положены общетеоретические методы, принципы и 
подходы к определению конституционно-правового закрепления статус государства и церкви в Первой Чехословацкой 
Республике. В частности, для исследования понятийного аппарата, определенного темой статьи, применялся формально-
логический метод. Функциональный и сравнительно-правовой методы использованы для сравнительного анализа правовой 
культуры и правосознания в Первой Чехословацкой Республике В процессе исследования правовой культуры и правосознания 
как элемента культуры в государстве применялся структурно-функциональный метод. Самое важное историко-
ретроспективный метод. Этот метод позволил конкретизировать ранее упоминавшийся методологический принцип историзма и 
познать закономерности генезиса правовой культуры и правосознания в Первой Чехословацкой Республике. Научная новизна 
заключается в системном анализе факторов, влияющих на культурно-образовательный процесс при формировании 
правосознания граждан. При этом, впервые установлено, основным фактором историко-культурного процесса в Первой 
Чехословацкой Республике, формирование правовой культуры и правосознания был католицизм. Именно он также повлиял на 
конституционно-правовое закрепление права на образование и воспитание, произошла смена воспитательного идеала: 
духовная жизнь человека стало предметом глубокого изучения и приобрело первостепенное религиозного значения. Выводы. 
В Первой Чехословацкой республике культурно-образовательный процесс выполнял роль парадигмы межкультурного диалога 
лиц с различными этническими, языковыми и религиозными происхождениями. Роль образования в этом контексте 
определяется как стратегический ресурс для улучшения благосостояния лиц при формировании толерантности и 
взаимоуважения в процессе соблюдения основных прав и свобод граждан. Межкультурный диалог, в данном случае – это 
совокупность компонентов, в частности духовного и светского образования, при формировании у человека уважения к языку, 
религии, культуре и мировоззрения других. 

Ключевые слова: религиозное образование; светское образование; межкультурный диалог; культурно-образовательный 
процесс; правовая культура. 
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The purpose of the Article is to clarify the place and role of religious and secular education in the process of intercultural dialogue in 
the formation of the legal culture of the transitional period in the state, in particular, the period of activity of the First Czechoslovak Republic. 
Methodological basis - the basis of the methodology of the research is the general theoretical methods, principles, and approaches to the 
definition of the Constitutionally-legal consolidation of the state and church status in the First Czechoslovak Republic. In particular, the formal-
logical method was used to study the conceptual apparatus defined by the article's theme. Functional and comparative legal methods are used 
for comparative analysis of legal culture and legal consciousness in the First Czechoslovak Republic. In the process of studying legal culture 
and legal awareness as an element of culture in the state a structural and functional method was used. The most important is the historical-
retrospective method. This method has allowed to specify the previously mentioned methodological principle of historicism and to know the laws 
of the genesis of legal culture and legal consciousness in the First Czechoslovak Republic. The scientific novelty consists in the systematic 
analysis of the factors that influence the cultural and educational process in the formation of a citizens' sense of justice. At the same time, it was 
first established that the main factor of the historical and cultural process in the First Czechoslovak Republic, the formation of legal culture and 
legal consciousness was Catholicism. It was he who also influenced the Constitutionally-legal consolidation of the right to education and 
upbringing, a change in the educational ideal took place: the spiritual life of man became the subject of in-depth study and acquired the highest 
priority of religious significance. Conclusions. In the First Czechoslovak Republic, the cultural-educational process served as a paradigm of 
intercultural dialogue for people of different ethnic, linguistic and religious backgrounds. The role of education in this context is defined as a 
strategic resource for improving the well-being of individuals in the formation of tolerance and mutual respect in the process of observance of 
fundamental rights and freedoms of citizens. Intercultural dialogue, in this case, is a combination of components, in particular, spiritual and 
secular education, in shaping a person's respect for language, religion, culture, and world outlook. 

Key words: religious education; secular education; intercultural dialogue; cultural and educational process; legal culture. 

 
Актуальність теми дослідження. Сьогодні вчені змушені визнавати той факт, що здавна освіта та 

виховання підростаючого покоління були і є сферою суспільного буття, де інтереси держави та церкви 
пересікаються [1, 49]. У побудові сучасних церковно-державних відносин, віруючими та невіруючими 
громадянами актуальною є наявність, з одного боку, форм оптимальної взаємодії світської та релігійної освіти 
й виховання, з іншого, - припустимих меж впливу релігійного виховання на освітній процес, здійснюваний у 
світських навчальних закладах. Ці проблеми були актуальними і в період Першої Чехословацької республіки 
[2, 86]. 

Аналіз останніх досліджень. Порушена авторами проблема ще не була предметом окремого 
дослідження як у вітчизняній так і зарубіжній історіографії. Аналізуючи наукові праці з цієї тематики, 
відзначимо, що лише невелика кількість вчених досліджувала її окремі аспекти в контексті дослідження більш 
ширших тематичних блоків. Так, частково розкривається порушена проблема у працях науковців, які 
займалися вивченням релігійної політики Чехословаччини у міжвоєнний період та її впливу на державно-
церковні відносини. Зокрема, ці питання розглядали чеські та словацькі науковці І. Байт, Ф. Вашецка, 
І. Ванат, Т. Масарик, М. Пехр, Я. Шебек, М. Шмід, М. Сідор, К. Павлік, Л. Скула, М. Чаплікова, а також 
українські – М. Болдижар, В. Бондаренко, Ю. Бисага, В. Бедь, В. Бурега, А. Волошин, Ю. Гаджега, А. Гайн, 
В. Гаєва, М. Делеган, О. Дехтєрева, В. Єленський, Л. Компанієць, В. Лубський, М. Оніщенко, М. Палінчак, 
Є. Сабов, Г. Сергієнко, О. Стойка, С. Фенцик, П. Яроцький, Л. Ярмол. 

Мета статті полягає у з'ясуванні місця та ролі релігійної та світської освіти в процесі міжкультурного 
діалогу при становленні правової культури перехідного періоду в державі, зокрема періоду діяльності Першої 
Чехословацької республіки. 

Виклад основного матеріалу. Релігійна освіта – це, насамперед, діяльність здійснювана професійно 
підготовленими особами (священнослужителями, релігійними педагогами), що покликана передавати 
віроповчальні доктрини, релігійний досвід, богослужбову практику, а також здійснити підготовку педагогічних 
кадрів для системи релігійної освіти. Серед найбільш важливих функцій, що властиві релігійній освіті, можна 
виокремити наступні: 1) природнє відтворення релігійності; 2) залучення за допомогою релігійної освіти та 
виховання нових вірних до складу тієї або іншої конфесії; 3) соціалізація особистості віруючого протягом 
усього його життя; формування і розвиток духовно-моральної культури віруючих, вплив на культуру 
нерелігійних людей, насамперед – їхні морально-патріотичні позиції; 4) вдосконалення спеціалізованої 
релігійної освіти, котра б спиралась на позитивний досвід минулого та сучасні науково-методичні досягнення, 
з метою підготовки достойних кандидатів для пастирського служіння [3, 80].  

Релігійне навчання є одним з фундаментальних принципів релігійної свободи. Право на навчання 
релігії у західноєвропейських країнах включає в себе право на створення приватних шкіл, підконтрольних тій 
чи іншій церкві, та право вивчення релігії у публічних школах. Треба зазначити, що право на навчання релігії 
закріплено в конституціях багатьох європейських країн (Італія, Іспанія, Німеччина, Польща та ін.), так само як 
і право засновувати приватні школи. При цьому свобода навчання релігії підтверджується ст. 2 Першого 
протоколу Європейської Конвенції з прав людини [2, 87].  

Т. Аквінський, відомий теолог та філософ, зазначає, що людина досягає свободи мірою того, як вона 
здійснює вільний вибір, сприймає цінності, які сама навчилася визначати. Постійне зіткнення з ситуаціями 
конкретного вибору між добром і злом розвиває звичку рухатися до певного блага. Звичка надавати перевагу 
благу розвиває в людині доброчесність, унаслідок чого вибір стає необтяжливим, творчим і приносить 
задоволення. Якщо ж до цього процесу долучається акт віри, що передбачає підтримку й освітлення Божою 
благодаттю, то творча діяльність стає актом доброчесності, благословенної Богом. Отже, на думку Т. 
Аквінського, звичка до доброчесності розвиває свободу вибору і внутрішню свободу зрілої особистості [4, 93]. 

Виходячи з цього цілком доцільним є процес міжкультурного діалогу в ситуації взаємодії осіб з різною 
етнічною, мовною, релігійною та культурною спадщиною. Ця важлива детермінанта виступає стратегічним 
ресурсом у забезпеченні національних інтересів громадян, в умовах перехідного періоду, та зміцнення 
авторитету держави загалом. 
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Не можна не відзначити, що в Україні масштабність дискусій навколо даної проблеми зумовлена 
наступними чинниками: 

1) українське суспільство в період демократичних трансформацій не уникло негативних явищ, 
пов’язаних з девальвацією індивідуальної, родинної та суспільної моралі, базованої на загальнолюдських 
цінностях. Такі моральні цінності як справедливість, взаємоповага, чесність, солідарність, порядність, гідність 
часто поступаються місцем антигуманній за своєю суттю масовій культурі. За таких умов релігійні інституції 
прагнуть виступити в якості кореляторів ситуації, посилаючись на те, що саме вони є носіями духовності, до 
якої готові долучити українців через систему освіти;  

2) церкви і деномінації упродовж усієї історії їхнього існування завжди займалися педагогічною 
діяльністю. Свято-Успенські Києво-Печерська і Почаївська Лаври, Видубицький монастир, Львівське та 
Київське православні братства (від моменту заснування) вирізнялися не тільки своєю релігійною діяльністю, 
але й вважалися значимими культурними, освітніми осередками, носіями інтелектуального потенціалу. За 
їхньої ініціативи засновувалися і функціонували відомі у всій тогочасній Європі школи, колегії, академії 
(Острозька Академія, Києво-Могилянська Академія). Спираючись на історичну традицію, релігійні організації і 
на початку ІІІ-го тисячоліття бажають розгорнути повномасштабну освітньо-виховну роботу;  

3) європейський вибір України ставить перед нею цілий ряд конкретних вимог. Одна з них – 
утвердження принципу світоглядного плюралізму. Фактично йдеться про реалізацію на практиці вимог 
відкритого суспільства. У демократичному суспільстві конфесії подібно до інших суб’єктів громадянського 
суспільства мають право долучатися до розбудови освітньої системи з метою виховання духовно зрілого 
покоління. Таким чином, в Україні триває процес, котрий дістав назву релігійного пробудження: 
розширюється інституційна мережа конфесій, зростає авторитет церков у суспільстві, активізується їхня 
міжнародна діяльність, що посилює бажання батьків виховувати власних дітей у відповідності до своїх 
віросповідних переконань. Тому правове поле для реалізації перспектив подібного виховання потребує 
серйозного доопрацювання [5, 132]. 

Досліджуючи питання культурно-освітніх процесів в Першій Чехословацькій республіці, слід вказати на 
те, що чинником історико-культурного процесу був католицизм. Він також вплинув на освіту і виховання. 
Відбулася зміна виховного ідеалу: духовне життя людини стало предметом глибокого вивчення і набуло 
першочергового релігійного значення. Провідне місце в національно-культурному житті українців Закарпаття 
займала греко-католицька церква. Школа стала цінною скарбницею греко-католицької церкви. Підкреслюючи 
заслуги О. Духновича, О. Павловича, І. Сільвая, М. Лучкая та інших свідомих греко-католицьких священиків у 
розвитку національної культури, в тому числі і школи, церква часто виступала в ролі захисника національної 
культури [6, 62] Згідно Закону № 11/1918 р. на територію Словаччини поширювалась дія угорських законів і 
правил в шкільній освіті від 1868 р. і 1891 р. Відповідно з оригінальними рівнями структура школи була 
розділена на державні, муніципальні, церковні та приватні. Зокрема, церковні школи складали майже 80% 
всіх початкових шкіл та сформували більшість від загальної державної початкової освіти в колишній Австро-
Угорській імперії. Найбільш помітними у краї були успіхи у розбудові національної освіт [7, 575]. Це сприяло 
економічному і культурному розвитку суспільства.  

На сьогодні маловивченим залишається питання державно-правового регулювання Чехословацькою 
республікою становлення національної освіти у міжвоєнний період (1919-1938 рр.). Культурна спадщина, що 
зберіглася від Австро-Угорської імперії, на Закарпатті виявилася тяжкою. Великих проблем викликало 
питання про уроки духовенства у школах та питання статусу теологічних факультетів. Одразу після 25 
листопада 1918 року Міністерство освіти видало наказ, який запроваджував добровільну участь учнів на 
церковних уроках. Однак, деякі директори шкіл, трактували цей наказ по-своєму і в багатьох школах 
забороняли молитву перед навчанням. Такі дії, які обмежували церковну (духовну) свободу викликали 
інтерпеляції народних представників у парламенті. За законом № 226 від 13.07.1922р. діти за письмовим 
проханням батьків звільнялись від уроків релігії в школах [8, 535].  

Наступною складовою в культурно-освітньому процесі виступає мова. У даному контексті освіті 
належить не остання роль, тому що мова зазвичай є перешкодою для міжкультурного діалогу. При 
використанні міжкультурного підходу визначається цінність мов, які використовують різні національні групи. 
Важливість вивчення мови полягає в тому, щоб збагачувати свої знання, аналізуючи соціальну та культурну 
ідентичність інших, а також  щоб мати можливість відносити себе до громадян тієї країни де особа перебуває 
певний відрізок часу.  

Слід зазначити, що в період Першої Чехословацької республіки ця перешкода все ж таки мала місце, 
оскільки на нижчому щаблі освіти були очевидні дві важливі тенденції: невпинне зменшення церковних шкіл і 
значне зростання чеськомовних. Дуже часто дослідники називають цей процес «чехізацією» освіти і вказують 
на те, що ці дії були цілеспрямованим та навмисно продуманим кроком уряду Чехословаччини. На це 
особливо вплинуло рішення Вищого адміністративного суду ЧСР від 28 червня 1925 р. про визнання 
української мови «чужою» для населення Закарпаття, після чого почався наступ на українські школи [9, 51]. 
Що стосується церковнопарафіяльних шкіл, то тут ситуація була такою ж, з 1922 р по1938 р їх число значно 
зменшилось, натомість збільшилась кількість чеськомовних. Управління школами здійснювалось передусім 
державою.  

У цей час на Закарпатті продовжував діяти закон № 38 від 1868 року, параграф 10-ий якого дозволяв 
утримувати школи, крім держави, сільським общинам, церквам, окремим особам. Однак, попри звинувачення 
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у надмірній «чехізації» уряд Чехословаччини виділяв чимало коштів на спорудження та ремонт шкіл, так 
зокрема у «перше десятиліття на ремонт, модернізацію та спорудження нових (побудовано 52 навчальні 
заклади) урядом Чехословаччини виділено більше 41 млн. крон [4, 50]. Школи за джерелом фінансування 
розподілялись на державні, церковні (римо-католицькі, греко-католицькі, євангелістські, жидівські), казенні і 
приватні. Всі ходили до «своїх» шкіл за релігійною або національною ознакою. Крім народних (початкових) 
шкіл, до системи освіти чехословацького періоду (1919–1938 рр.) входили середні школи (гімназії, семінарії, 
училища), торговельна академія, інтернати, повітові училища, дитячі (дошкільні) заклади, навчальні 
спеціалізовані курси та горожанські (неповні середні) школи. Чехословацький уряд не залишався осторонь 
від дискусії, що точилася між українофільською, русофільською та русинською орієнтаціями. Він надавав 
підтримку по черзі кожній із них, зупинившись у середині 30-х рр. ХХ ст. на останній, оскільки перші дві 
створювали загрозу для територіальної цілісності Чехословаччини. За такої політики політично- культурний 
розвиток Закарпаття проходив переважно в межах між чехословацьким централізмом та місцевим 
автономізмом [10, 28]. Для керівництва церковноприходськими школами була створена ціла система 
управління. Шкільний церковний апарат виконував свої функції самостійно. Міністр шкільництва мав право 
тільки загального нагляду за церковними школами. При Мукачівській греко-католицькій єпархії функціонував 
шкільний відділ, який повинен був слідкувати, щоб у церковних школах на відповідному рівні вивчалась 
релігія. У 1922 році був прийнятий так званий «Малий шкільний закон» № 226, реалізацією основних завдань 
якого відало Міністерство шкільництва та народної освіти ЧСР. Освітою та шкільництвом на Закарпатті 
керував реферат шкіл і народної освіти з центром у м. Ужгород. За Малим шкільним законом вводилось 
обов’язкове восьмирічне навчання, а діти безконфесійних батьків або діти, батьки яких були в конфесіях, 
державою не визнаних, віком від 7 до 14 років, звільнялись від обов'язкового вивчення релігії, за умови їх 
письмової заяви. Але цей закон діяв тільки в Чехії і Моравії. Новим обов’язковим предметом було введено 
уроки громадянської освіти та виховання. Однак, якщо освітній процес у початкових класах набирав 
поступового розвитку, то на території Підкарпатської Русі після панування айстро-угорського уряду 
залишалась значна частина неписьменного дорослого населення. Щоб цю прогалину якимось чином 
виправити, Чехословацький уряд запроваджував так звані курси для дорослого населення краю.  

Розглядаючи період за якого Закарпаття входило до складу Першої Чехословацької республіки та 
аналізуючи освітній процес 1919-1938 рр., можна зробити висновок, що уряд Чехословацької республіки 
забезпечував сприятливі умови для навчання представникам різних національностей Підкарпатської Русі. У 
своїй політиці уряд намагався забезпечити світськість освіти, зменшуючи чисельність церковних та 
збільшуючи державні школи. Однак, суттєвим недоліком освіти було те, що на Підкарпатській Русі періоду 
20-30-х років освіта розвивалась під впливом русофільного напрямку, який активізували російські емігранти, 
що проживали на Закарпатті. Що стосується релігійної освіти, то слід сказати, що православні відставали від 
католиків та греко-католиків, оскільки більшість шкіл, де вони мали змогу викладати уроки релігії була 
підпорядкована саме їм [14,  27]. Що ж стосується культурно-освітньої сфери в цілому, то тут співпраця між 
чехословацькою владою та лідерами Підкарпатської Русі розвивалася більш динамічно. Принаймні, в цій 
сфері було набагато менше суперечностей, ніж у сфері політичній. Перші кроки нової влади були спрямовані 
на забезпечення лояльності населення шляхом забезпечення його прав та комунікації. Насамперед, ідеться 
про мовну проблему. До цього офіційно вживалася угорська мова, але чехословацька влада принципово 
відмовилася від неї. Що стосується місцевих діалектів, то їх виявилося дуже багато, й тому проблема мови 
постала гостро 4 грудня 1919 р. Міністерство шкільництва і національної освіти Підкарпатської Русі скликало 
«спеціальну нараду членів Чеської АН Нарада виробила рекомендації стосовно літературної мови тодішньої 
Підкарпатської Русі». Ці рекомендації зводяться до наступних положень: 1) вирішувати питання літературної 
мови якогось народу або племені належить передусім його членам; 2) створювати штучно нову літературну 
мову для слов'янського населення Карпатської Русі було б не лише дуже складною, але й цілком сумнівною, 
а з політичної точки зору – небажаною справою; 3) з огляду на те що місцевий «русинський» діалект у 
Карпатській Русі є безумовно діалектом української («малоруської») мови, необхідно за літературну мову для 
місцевого населення визнати українську («малоруську») літературну мову, якою користуються найближчі 
його сусіди та одноплемінники, тобто «галицьку українську мову»; 4) щоб жителі Карпатської Русі не 
втратили свідомості того, що, як і українці, вони належать до великого російського народу, рекомендується 
вивчення в середніх школах в обов'язковому порядку також російської мови; 5) з наукових і політичних 
мотивів необхідно, щоб спеціалісти проаналізували й оцінили літературні спроби витворення окремої 
літературної мови для карпаторуського народу [13, 27]. Взявши до уваги рекомендації спеціалістів, вже новий 
міністр освіти К. Крофта надіслав командуванню Підкарпатської Русі рекомендації вчених. Це дало 
можливість частині науковців говорити про проукраїнську національну політику Чехословаччини [14, 211]. 
Проте, на наш погляд, ситуація не була настільки однозначною, адже рекомендації щодо мови були доволі 
суперечливими. Рекомендувалося ввести в обіг українську літературну мову, але з етимологічним 
правописом, який вже ніде не використовувався, і водночас пропонувалося оцінити спроби створення 
окремої літературної мови – тобто, в принципі можливість створення такої мови допускалася. Місцеве 
населення визнавалося частиною української нації, але, як виявляється в рекомендаціях, «українці були 
частиною великого російського народу» [15, 91]. На думку Ладжун Ю.Ю.  така ситуація ілюструє зародження 
трьох можливих векторів національної політики Чехословаччини: 1)  орієнтація на підтримку українського 
національно-культурного вектору; 2) орієнтація на підтримку «общерусского» (русофільського) національно-
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культурного вектору; 3) спроба формування в населення окремої ідентичності, не пов'язаної з обома 
першими векторами та зорієнтованої на спорідненість і співдружність з чехами та словаками [15, 92]. 

Висновки. Отже, як ми бачимо в Першій Чехословацькій республіці освітньо-культурний процес 
виконував роль парадигми міжкультурного діалогу осіб з різними етнічними, мовними та релігійними 
походженнями. Роль освіти в цьому контексті визначається як стратегічний ресурс для поліпшення 
добробуту осіб при формуванні толерантності та взаємоповаги у  процесі дотримання основних прав та 
свобод громадян. Міжкультурний діалог у даному випадку − це сукупність компонентів, зокрема духовної та 
світської освіти, при формуванні в людини поваги до мови, віросповідання, культури та світогляду інших. 
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР: БІБЛІОТЕКА ЯК МІЖКУЛЬТУРНИЙ ХАБ 

 
Метою дослідження є окреслення перспектив розвитку бібліотеки як міжкультурного хабу. Методологія дослідження. 

Для проведення дослідження використані системний, культурно-історичний, описовий та інтегративний підходи. Наукова 
новизна роботи полягає у розробці концепції бібліотеки як міжкультурного хабу, що потребує вироблення нової парадигми 
мислення, а також в обґрунтуванні доцільності існування такої інституції культури у сучасному глобалізованому суспільстві. 
Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють дійти висновку, що розширення функціонального поля 
бібліотечних установ і перетворення бібліотеки на міжкультурний хаб сприятиме міжкультурному діалогу, в якому різноманітні 
вектори соціокультурної взаємодії не виключатимуть, а взаємно обумовлюватимуть один одного. Викладені у статті положення і 
зроблені висновки можуть бути використані під час розробки інноваційних стратегій розвитку бібліотечних установ. Перспективи 
подальших наукових розвідок автори вбачають у розробці спеціальних навчальних і тренінгових програм, спрямованих на 
підготовку бібліотекарів – міжкультурних лідерів. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація; бібліотека; міжкультурний хаб; глобалізація; культура. 
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Диалог культур: библиотека как межкультурный хаб 
Целью исследования является определение перспектив развития библиотеки как межкультурного хаба. Методология 

исследования. Для проведения исследования были использованы системный, культурно-исторический, описательный и 
интегративный подходы. Научная новизна работы заключается в разработке концепции библиотеки как межкультурного хаба, 
что требует выработки новой парадигмы мышления, а также в обосновании целесообразности существования такого института 
культуры в современном глобализованном обществе. Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
вывод, что расширение функционального поля библиотечных учреждений и преобразование библиотеки в межкультурный хаб 
будет способствовать межкультурному диалогу, в котором различные векторы социокультурного взаимодействия не 
исключают, а взаимно обусловливают друг друга. Изложенные в статье положения и сделанные выводы могут быть 
использованы в процессе разработки инновационных стратегий развития библиотечных учреждений. Перспективы дальнейших 
научных исследований авторы видят в разработке специальных учебных и тренинговых программ, направленных на подготовку 
библиотекарей – межкультурных лидеров.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; библиотека; межкультурный хаб; глобализация; культура. 
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Dialogue of cultures: the library as an intercultural hub 
The purpose of the study is to determine the prospects for the development of the library as an intercultural hub. 

Methodology of the study. The authors have used systemic, cultural-historical, descriptive, and integrative approaches. The scientific 
novelty lies in the development of the concept of the library as an intercultural hub that requires the emergence of a new way of 
thinking, as well as in justifying the expediency of this cultural institution in contemporary globalized society. Conclusions. The results 
of the study lead to the conclusion that the expansion of the functional field of library institutions and transformation of the library into an 
intercultural hub will facilitate intercultural dialogue, in which different vectors of socio-cultural interaction are not mutually exclusive, but 
complement each other. The provisions and conclusions drawn in the paper can be used in the development of innovative strategies for library 
institutions. The authors see the directions of further research in the development of special educational and training programs aimed at training 
librarians – intercultural leaders.  

Key words: intercultural communication; library; intercultural hub; globalization; culture. 

 
Актуальність дослідження. Глобалізація як один з найважливіших процесів сучасності є принципово 

новим етапом у розвитку людства. Він якісно відрізняється від попередніх історичних періодів в 
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економічному, екологічному, соціально-культурному вимірах. У контексті соціально-культурного виміру 
глобалізація постає процесом безпрецедентного розширення інформаційного поля та зростання комунікацій 
у світовому просторі. Інформаційна революція виступає передумовою та суттєвим чинником глобалізації. 

Взаємозалежність національних, соціальних, культурних, релігійних спільнот набуває планетарного 
характеру, сприяючи посиленню взаємодії різних суспільств, які проходять процес інтеграції у світову 
спільноту [3]. Глобалізаційні зрушення призводять до уніфікації культур, традицій, ідеологій. У процесі 
взаємодії культур відбувається їхнє взаємне збагачення, а завдяки розвитку комунікаційних мереж фактично 
зникають національні кордони і утворюється єдиний світовий інформаційний простір. 

Однією з тенденцій сучасного світу є культурна, політична та економічна співпраця представників 
різних культур. Паралельно ми спостерігаємо і загрозливі тенденції зіткнення цивілізаційних просторів, 
конфронтацію культур, про що слушно застерігав С. Гантінгтон [10], передбачаючи загрозу військового 
зіткнення країн і регіонів, які представляють різні локальні цивілізації і, отже, по-різному відносяться до 
домінуючих у західному світі ліберальних цінностей, процесів модернізації та розвитку постіндустріального 
масового суспільства. 

Саме за таких умов актуалізується ідея діалогу культур, яка сприятиме переходу від існуючої 
парадигми «Свій-Чужий», заснованій на сприйнятті культурного розмаїття як загрози, до визнання «Іншого» 
та розуміння необхідності співпраці різних культурних світів, що може принципово змінити механізми 
міжкультурної взаємодії [14]. Одним з акторів культурного діалогу виступають бібліотеки як публічний простір, 
коворкінг, дослідницькі та навчальні центри, центри самостійної освіти. Саме бібліотеки – піонери в 
інноваціях, пов’язаних з організацією та поширенням знань – і можуть стати міжкультурними хабами, 
креативним міжкультурним простором глобалізованого світу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Науковий доробок Г. Трагера, Е. Холла, К. Гірца, В. Гуденау, 
В. Гудикунста, Г. Хофстеде, М. Мамардашвілі, Б. Успенського, С. Тер-Мінасової сприяв новому рівню 
розуміння міжкультурних взаємодій. Проблеми і перспективи бібліотечної галузі вивчались Н. Бачинською, 
Т. Новальською, А. Соляник, А. Боррего, Дж. Ардани, К. Урбано, Д. Еренспергером [2; 6]. Цивілізаційні 
комунікації та інформаційну асиметрію досліджували Г. Салата та Т. Данилова [4]. Проте місце і роль 
бібліотек у діалозі культур глобалізованого суспільства все ще залишається terra incognita і потребує 
ґрунтовної розробки. 

Метою дослідження є окреслення перспектив розвитку бібліотеки як міжкультурного хабу. 
Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство стає все різноріднішим. У світі існує понад 7000 мов, 

з яких 23 є мовами, якими спілкується більш ніж половина населення планети [9]. Рівень міжнародної міграції 
швидко зростає, що призводить до збільшення кількості людей зі змішаною ідентичністю. Глобалізація, 
посилення міграції, швидкий доступ до інформаційних ресурсів, спілкування без кордонів, розвинені логістичні 
центри та багато інших факторів збільшили культурне розмаїття в багатьох країнах, що надало поштовху 
розвитку парадигми мультикультуралізму, яка ґрунтується на визнанні гармонійного співіснування і взаємодії 
різних культур, де «культуру слід розглядати як сукупність відмінних духовних, матеріальних, інтелектуальних і 
емоційних особливостей суспільства або соціальної групи, що охоплює, крім мистецтва і літератури, спосіб 
життя, моделі спільного життя, системи цінностей, традиції та вірування» [16]. Культурне розмаїття має стати 
фундаментом нашої колективної сили на рівні як місцевих громадах, так і глобального суспільства. 

Культурна різноманітність розширює поле можливостей, відкритих для всіх: вона є рушієм 
економічного зростання та засобом покращення інтелектуального, емоційного, морального та духовного 
існування людства. Культурне та мовне розмаїття є спільною спадщиною людства і має бути збережено, 
перетворюючись на життєдайне джерело обміну, інновацій, творчості та мирного співіснування між 
народами. «Повага до різноманітності культур, толерантності, діалогу та співпраці у кліматі взаємної довіри і 
взаєморозуміння є однією з найкращих гарантій міжнародного миру і безпеки» [16]. 

Одним з найвпливовіших «голосів» культури є бібліотеки. Як зазначає американський підприємець і 
економіст, фахівець у галузі інформатики С. Годін, вони набули статусу локального нервового інформаційного 
центру. Сучасна бібліотека – це місце, де люди співпрацюють, розробляють і координують проекти [7]. 
Бібліотеки виходять на широкий фарватер суспільних тем, роблячи внесок і у взаємодію культур. З давніх 
часів виступаючи культурними центрами або клубами, бібліотеки можуть взяти на себе роль провідника нових 
культурних цінностей. Бібліотеки всіх типів повинні відображати, підтримувати та сприяти культурній та мовній 
різноманітності на національному та місцевому рівнях і таким чином заохочувати представників різних культур 
до плідного міжкультурного діалогу та формувати активну громадянську позицію.  

Функціонуючи як навчальні, культурні, інформаційні центри, бібліотеки задовольняють духовні потреби 
різних спільнот. Керуючись базовими принципами фундаментальних свобод, рівності у доступі до 
інформації, повагою до культурної ідентичності та культурних цінностей, бібліотечні установи спроможні 
позитивно вирішувати питання культурного та мовного розмаїття. Бібліотеки повинні створювати майданчики 
для дискусій, обговорення складних питань, обміну думками, сприяючи захисту інтелектуальної свободи та 
окреслюючи нові можливості для творчості та досліджень. Бібліотеки – це свого роду «ікони культури. Від 
Олександрії та Адама Сміта до найменшої міні-бібліотеки, розміщеної в кіоску таксофона, бібліотеки 
вважаються «однією з найважливіших людських інституцій», яка накопичує і зберігає знання, поширює точну 
інформацію, підтримує інтелектуальну свободу і працює на суспільне благо» [8, 254]. 

Кожна людина в нашому глобальному суспільстві має право на повний спектр бібліотечних та 
інформаційних послуг. Проте сьогоднішній стан справ демонструє інформаційну асиметрію – ситуацію, в якій 
інформація доступна лише деяким, а не всім учасникам ринку, або, як підкреслював Дж. Стігліц, коли «деякі 
люди знають щось, чого інші не знають» [13, ХIV]. Проблема асиметрії інформації повинна бути вирішена як 
на рівні держави, так і на рівні окремо взятого інформаційно-бібліотечному центру [4]. 
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Бібліотеки мають слугувати всім членам спільноти без дискримінації на підставі моделі гомогенної 
культурної та мовної спадщини; надавати інформацію відповідними мовами; надавати доступ до широкого 
спектру матеріалів та послуг, який відображує всі громади суспільства; залучати працівників, які є 
представниками різних культурних груп. Бібліотечні та інформаційні послуги в культурно- і лінгвістично 
різноманітному середовищі включають як надання послуг всім типам користувачів бібліотеки, так і надання 
послуг, спеціально орієнтованих на мінімально представлені в суспільстві культурні та мовні групи. Особливу 
увагу необхідно приділити групам, які є маргіналізованими, тобто, меншинам, біженцям, мешканцям з 
тимчасовим місцем проживання, мігрантам. 

Мультикультурна бібліотека повинна розвивати культурно різноманітні фонди та послуги, у тому числі 
цифрові та мультимедійні ресурси; виділяти ресурси для збереження культурної спадщини; розробляти та 
імплементувати  

програми, що підтримують освіту користувачів, навички інформаційної грамотності, нові ресурси, 
міжкультурний діалог; забезпечувати доступ до бібліотечних ресурсів відповідними мовами; розробляти 
маркетингові та інформаційні матеріали у відповідних ЗМІ та відповідними мовами для залучення різних 
культурних груп [15]. 

Активним посередником між користувачами та ресурсами є персонал бібліотеки, який потребує 
спеціальної освіти та безперервного навчання [5]. Надання послуг мультикультурним спільнотам повинно 
базуватися на культурній чутливості, антидискримінаційних патернах поведінки, повазі до чужих мов і 
культур. У сучасному світі відвідувачі бібліотеки представляють різні культурні групи і розмовляють різними 
мовами, що створює нові виклики для працівників бібліотечних установ, яким необхідно визначити потреби 
та інтереси користувачів і адекватно їх задовольнити. Культурні відмінності ускладнюють спілкування. 
Нерозуміння або неправильна інтерпретація вербальних і невербальних сигналів може викликати плутанину, 
що призводить до тривоги і напруженості у стосунках між працівниками бібліотек та користувачами послуг 
або між самими колегами. 

Для успішної взаємодії у проблемному полі міжкультурної комунікації необхідно визнати ці виклики та 
зрозуміти принципи міжкультурного діалогу. С. Аллард, Б. Мехра і  М. А. Кайям пропонують п’ять ключових 
принципів для ефективного діалогу з представниками інших культур. Це ідентифікація культурних вимірів 
(індивідуалістські і колективістські культури, за Г. Хофстеде); ідентифікація стилю культурної комунікації 
(висококонтекстуальні та низькоконтекстуальні культури, за Е. Холлом); усвідомлення маргіналізованості 
клієнта, приналежності до меншин; ідентифікація механізмів організації та надання інформації (домінантна, 
що має більшу присутність в інформаційній площині, чи маргіналізована культура); усвідомлення того, хто 
створив інформаційні технології (технології, як правило, відображують культурну точку зору творця) [1]. 

Сучасному працівнику бібліотечних установ необхідно оволодіти навичками міжкультурного лідерства, 
що сприятиме кращому наданню послуг своїй громаді та підтримці статусу бібліотеки як міжкультурного 
хабу. Бібліотекар як міжкультурний лідер повинен забезпечити меншинам адекватні стратегії доступу до 
інформації; розширювати та поповнювати існуючі бібліотечні фонди для запобігання культурному 
упередженню; справедливо розподіляти асигнування для забезпечення доступу до різноманітних 
інформаційних матеріалів, послуг, програм та подій; забезпечувати навчання та тренінги з міжкультурної 
комунікації для студентів-практикантів та нових працівників; позиціонувати бібліотеку як місце для 
задоволення інтелектуальних, культурних, духовних потреб людей незалежно від національності, раси, статі, 
гендеру, релігії, сексуальної орієнтації, віку, майнового стану, доходів, навичок тощо; регулярно вивчати 
потреби мультикультурного середовища, враховуючи потреби меншин та малозабезпеченого населення; 
розвивати навички слухання та проявляти чуйність до досвіду людей, відмінних від себе [1]. Бібліотекар як 
міжкультурний лідер надаватиме кращі послуги своїм клієнтам – представникам різних культурних груп. 

Стратегічним завданням державної політики в галузі бібліотечної справи з метою перетворення 
бібліотеки на міжкультурний хаб повинно стати: 

 створення ефективної бібліотечної системи, яка охопить всі культурні громади;  
 адекватне фінансування бібліотек та бібліотечних систем для надання безкоштовних інформаційних 

послуг культурно різноманітним групам, оскільки більшість бібліотек лише бореться за своє виживання, а не 
виступає динамічним центром живого міжкультурного спілкування [17]; 

 дослідження щодо потрібних у певному середовищі інформаційних ресурсів, оскільки 
мультикультурні бібліотечні послуги є по суті глобальними;  

 вдосконалення комунікативних навичок персоналу бібліотек. Результати досліджень та найкращі 
практики повинні широко розповсюджуватись для того, щоб ефективно керувати мультикультурними 
бібліотечними послугами. 

Суттєвою складовою розвитку бібліотек як міжкультурних хабів є забезпечення певних послуг, ресурсів 
та можливостей, на які очікує нове покоління користувачів – міленіали. Необхідно подолати фундаментальний 
розрив між цінностями сучасних бібліотечних користувачів та історичними бібліотечними пріоритетами. 
Основним філософським питанням для бібліотек є те, якою мірою вони мають прямувати в напрямку 
користувачів і наскільки їм слід очікувати, що користувачі рухатимуться назустріч [12]. Це питання потребує 
глибокого аналізу у межах міждисциплінарної парадигми з залученням фахівців в різних галузях знань. 

Наукова новизна роботи полягає у розробці концепції бібліотеки як міжкультурного хабу, що потребує 
вироблення нової парадигми мислення, а також в обґрунтуванні доцільності існування такої інституції 
культури в сучасному глобалізованому суспільстві. 

Висновки. З давніх-давен бібліотеки виступають інформаційними центрами, а останнім часом – і 
культурними центрами спільноти. Використовуючи свій авторитет, консолідуючи внутрішні та зовнішні 
ресурси, бібліотечні центри спроможні стати «єдиним вікном», яке забезпечить доступ до інформації або 
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допомоги та ресурсів, необхідних як місцевим жителям, так і мігрантам [11]. Сьогодні бібліотеки є місцем 
зустрічі представників різних культур, які випадково або завдяки працівникам бібліотеки мають можливість 
відкрити для себе новий і незнайомий світ. 

Результати проведеного дослідження дозволяють дійти висновку, що розширення функціонального 
поля бібліотечних установ і перетворення бібліотеки на міжкультурний хаб сприятиме міжкультурному 
діалогу, в якому різноманітні вектори соціокультурної взаємодії не виключатимуть, а взаємно 
обумовлюватимуть один одного. Викладені у статті положення і зроблені висновки можуть бути використані 
під час розробки інноваційних стратегій розвитку бібліотечних установ. Перспективи подальших наукових 
розвідок автори вбачають у розробці спеціальних навчальних і тренінгових програм, спрямованих на 
підготовку бібліотекарів – міжкультурних лідерів. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  
 

Мета роботи дослідити феномен фізичної культури і його вплив на розвиток особистості, формування свідомості 

громадян України. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні компаративного та аналітичного методів дослідження 

феномену фізичної культури  та її вплив на розвиток особистості. Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні фізичної культури як феномену розвитку особистості в сучасному суспільстві. Висновки. Вивчення фізичної 

культури як феномену розвитку особистості визначалося історичними та соціально-політичними, соціально-культурними 

умовами життя членів суспільства. Суспільство не має більш ефективних засобів, за допомогою яких можна було б фізично та 

психологічно готувати людей до нових умов життя і виробництва. Саме зміст фізичної культури є необхідною умовою її 

гармонійного розвитку,який повинен включати в себе: зміцнення здоров'я; розвиток фізичних якостей; покращення форми тіла; 

зняття нервової напруги і розумової втоми  після навчання та роботи; поліпшення функціональних можливостей організму; 

досягнення високих спортивних результатів; підтримання належної працездатності; отримання задоволення від рухової 

діяльності; формування певних умінь і навиків тощо. Таким чином, для підвищення ефективності феномену фізичної культури в 

процесі розвитку особистості, необхідно удосконалювати організацію, зміст, засоби і методи занять фізичними вправами, 

спрямованими на формування позитивної мотивації і орієнтації особистості до цінностей фізичної культури та до систематичних 

занять. 
Ключові слова: культура; фізична культура; фізичне виховання; особистість; суспільство. 
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Физическая культура как феномен развития личности 
Цель работы исследовать феномен физической культуры и ее влияние на развитие личности и формирование 

сознания населения государства. Методология исследования основана на применении сравнительного и аналитического 

методов исследования феномена физической культуры и ее влияние на развитие личности. Научная новизна исследования 

заключается в обосновании физической культуры как феномена развития личности в современном обществе. Выводы. 

Изучение физической культуры как феномена развития личности определялось историческими, социально-политическими, 

социально-культурными условиями жизни общества. Общество не имеет более эффективных средств, с помощью которых 

можно было бы физически и психологически готовить людей к новым условиям жизни и производства. Именно содержание 

физической культуры является необходимым условием ее гармоничного развития, который должен включать в себя: 

укрепление здоровья; развитие физических качеств; улучшение телосложения, осанки; снятия нервного напряжения и 

умственного утомления после учебы и работы; улучшение функциональных возможностей организма; достижения высоких 
спортивных результатов; поддержания высокой работоспособности; получения удовольствия от двигательной деятельности; 

формирования двигательных умений и навыков и др. Таким образом, для повышения эффективности феномена физической 

культуры в процессе развития личности, необходимо совершенствовать организацию, содержание, средств и методов занятий 

физическими упражнениями, направленными на формирование положительной мотивации и ориентации личности к ценностям 

физической культуры и к систематическим занятиям.  
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Physical culture as a phenomenon of personality development 

The purpose of the article is to study the phenomenon of physical culture and its impact on the development of the individual 

and the formation of consciousness of the population of the state. The methodology of the research is based on the application of 

comparative and analytical methods for studying the phenomenon of physical culture and its impact on the development of personality. 
The scientific novelty of the obtained results consists of the substantiation of physical culture as a phenomenon of personality 
development in modern society. Conclusions. Study of physical culture as a phenomenon of personality development was determined 

by historical and socio-political, socio-cultural conditions of life of society. Society has no more effective means by which it would be 

possible to physically and psychologically prepare people for new living and working conditions. It is the content of physical culture that 

is a prerequisite for its harmonious development, which should include: health promotion; development of physical qualities; 

improvement of posture; removal of nervous tension and mental fatigue after training and work; improvement of the functional 

capabilities of the organism; achievement of high sports results; maintenance of high working capacity; getting pleasure from motor 

activity; the formation of motor skills and skills, etc. Thus, in order to increase the effectiveness of the phenomenon of physical culture in 

the process of development of the individual, it is necessary to improve the organization, content, means and methods of exercise by 

physical exercises, aimed at forming a positive motivation and orientation of the individual to the values of physical culture and to 

systematic physical exercises. 
Key words: culture; physical culture; physical education; personality; society. 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку українського суспільства, пов’язаний з 

демографічною кризою, зниженням середньої тривалості життя, погіршанням стану здоров’я населення 

країни, що в свою чергу викликає стурбованість фахівців і спонукає на пошуки ефективних способів і 

засобів відновлення, збереження і зміцнення здоров’я. саме фізична культура, яка спрямована на 

розвиток гармонійної особистості, сприяє вихованню фізично, психічно, соціально, духовно здорової нації 

та стає одним із основних пріоритетів ефективного розвитку сучасного суспільства. Фізична культура є 

однією з головних цінносте особистості, оскільки вона забезпечує її соціально-біологічний 

життєдіяльнісний потенціал, створює передумови для гармонійного розвитку, сприяє прояву високого рівня 

соціальної активності, вихованню фізично, психічно, соціально, духовно здорової особистості. 

Дефініція «фізична культура» є розглядається як частина (різновид) культури взагалі. Законом 

України «Про культуру» визначено термін «культура» – сукупність матеріального і духовного надбання 

певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого 

періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, 

культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти» [6]. У сфері культури людина 

проявляється в трьох аспектах: пізнає попередній історичний досвід (вивчає літературу, мистецтво, 

техніку); виступає як носій культурних цінностей; сама створює, формує культурні цінності, які стають 

базою подальшого розвитку культури. Фізична культура, як різновид культури, не дана людям від природи, 

а є наслідком суспільної та індивідуальної творчості. Законом України «Про фізичну культуру і спорт» 

закріплено термін «фізична культура» – діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована 

на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та 

ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп 

населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація» [7]. Тобто,  під «культурою» взагалі,  слід 

розуміти все те, що було, є і буде створено, розвинено, покращено, змінено людьми в процесі розумової та 

фізичної праці, на відміну від того, що дано природою. 

Аналіз останніх досліджень. За останні роки до питання розвитку фізичної культури значно 

збільшився інтерес науковців – філософів, педагогів, державних управлінців, психологів та медиків – до 

проблем збереження здоров’я людини. Аналізуючи наукові праці з цієї тематики, відзначимо, що лише 

невелика кількість вчених досліджувала її окремі аспекти в контексті дослідження більш ширших 

тематичних блоків. Так, частково розкривається порушена проблема у працях науковців, які займалися 

вивченням феномену фізичної культури та його впливу на суспільство, зокрема І. Іванія, О. Булгакова, 

В. Казначеєва, В. Климової, Е. Ларина, В. Скуміна, Т. Круцевича Є. Спіріна, І. Фролова та ін. 

Системна державна підтримка та законодавче закріплення програм щодо розвитку фізичної 

культури стимулювали б сучасне суспільство до системного формування здорового способу життя, 

яке повинно включати в себе взаємоузгоджені знання, уміння та навички щодо розвитку у дітей, 

молоді та дорослого населення держави необхідного рівня їх працездатності, моралі та духовності. 

Зокрема, в Україні, було прийнято ряд законодавчих актів, які направлені на розвиток та підтримку 

фізичної  культури в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Міжгалузевої 

комплексної програми «Здоров'я нації»  на 2002-2011 роки» від 10.01.2002 р. №14 [9], Наказ 

Міністерства освіти та науки України «Про організацію та проведення конкурсу-захисту сучасної 

моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров'ю» від 10.11.2008 №1023 [8], Рішення 

Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі «Про розробку проекту Державної 

програми інформаційно-просвітницької діяльності з пропагування духовних, морально-етичних 

цінностей та здорового способу життя в Україні» від 30.08.2010 №4 [10].  
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Варто додати, що система забезпечення розвитку фізичної культури в Україні є не просто сукупністю 

взаємодіючих структур, вона також включає певний процес формування правового поля та прийняття 

державницьких рішень у розвитку сфери фізичної культури. З огляду на це, вкрай важливим є те, хто бере 

участь в оцінках і прогнозах та яка інформація була взята до уваги, а яка – проігнорована. Це означає, що 

в структурі системи забезпечення розвитку фізичної культури має бути підсистема, головною функцією 

якої є не тільки розробка та прийняття державно-управлінських рішень щодо реалізації програм з розвитку 

фізичної культури, а й формування правового поля вказаного напрямку. Дану підсистему наповнюють такі 

сфери державного управління як: освіта, культура, медицина, екологія тощо. Для вирішення завдання 

державної системи зовнішнього та внутрішнього стимулювання до здорового способу  життя, до рухової і 

самооздоровчої діяльності мають бути задіяні місцеві та центральні органи виконавчої влади, економічні 

та ідеологічні важелі впливу.  

Необхідно зазначити вплив медіа-простору на реалізацію програми розвитку з фізичної культури 

серед молоді в працях Н. Корж, О. Захарової, А. Сокол [3] які вважають, що найбільшого ефекту у 

фізкультурній освіті студентської молоді можна досягти завдяки створенню системи інформаційно-

освітнього забезпечення здорового способу життя [3]. Отже, фізичне виховання молоді має 

відображати нові підходи до формуванню сучасної особистості. Так, Є. Ларіна [4] вважає, що фізичну 

культуру необхідно розглядати, як фундаментальну цінність особистості, оскільки вона забезпечує її 

соціально-біологічний та життєдіяльнісний потенціал щодо створення передумов  для гармонійного 

розвитку, що забезпечує високий рівень соціальної активності людини. 

Фізичну культуру людини можна формувати, розвивати і підтримувати тільки за допомогою 

регулярної фізичної активності. Сьогодні не можна знайти жодної сфери людської діяльності, не пов'язаної 

з фізичною культурою, оскільки фізична культура – загальноприйнята матеріальна і духовна цінність 

суспільства в цілому і кожної людини окремо. Фізична культура як феномен загальної культури унікальна, 

яка становить певну групу суспільних цінностей.  

Група суспільних цінностей – це все те, що накопичено соціумом для фізичного вдосконалення 

людини, організації здоров’язберігаючого середовища (форми і засоби формування престижності фізичної 

культури у соціумі; різновиди фізичних вправ і вправляння, які відображають специфіку реалізації рухових 

дій; методики профілактики захворювань, реабілітації здоров’я, оздоровлення; досвід організації фізичної 

активності). Ця група цінностей визначає, в значній мірі, форми організації навчання фізичної культури [2]. 

Отже, з метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я молоді та населення країни, 

як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову активність 

указом президента України № 42/2016 схвалена Національна стратегія з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2026 р. «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здоров’я нації» 

[5]. Необхідно відмітити, яким би великим не був потенціал нових методів оздоровлення, якщо вони не 

засвоєні практикою фізичної культури, то залишаться не реалізованими. Дана Національна стратегія 

підготовлена на основі результатів аналізу світового досвіду та сучасного стану розвитку вітчизняної 

системи оздоровчої рухової активності визначає мету та основні завдання, спрямовані на створення 

умов для підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності, що сприятиме 

розв'язанню гуманітарних і соціально-економічних проблем для особи, суспільства та держави. 

Спостереження за станом функціонування фізичної культури в Українi на сучасному етапi 

державотворення й системи фiзичного виховання дітей та молоді дає право констатувати, що криза 

фiзичної культури iснує в частинi її матерiального забезпечення та в планi неприйняття молоддю 

заорганiзованих форм занять, їх прагматичною спрямованістю. Про це свiдчить великий iнтерес, який 

сьогоднi виявляє молодь (та й доросле населення) до нетрадицiйних видiв фiзичних вправ i систем 

тренувань. Впливаючи на фізичну природу людини, фізична культура сприяє розвитку його життєвих 

сил і загальної дієздатності. Це в свою чергу, сприяє вдосконаленню духовних можливостей і, в 

кінцевому підсумку, призводить до всебічного і гармонійного розвитку особистості. Таким чином, роль 

фізичної культури у формуванні основних якостей і властивостей особистості дуже велика. Людина 

повинна вміти абстрактно мислити, виробляти загальні положення і діяти відповідно до цих положень. 

Але недостатньо просто вміти міркувати і робити висновки, - необхідно вміти застосовувати їх у життя, 

досягати поставленої мети, долаючи перешкоди, що зустрічаються на шляху. Це ж може бути 

досягнуто тільки при правильній фізичній освіті. Звідси тій тісний, нерозривний зв'язок між фізичною та 

розумовою освітою, завдяки якому, завдання їх роз'єднати неможливо, і тільки при повній гармонії між 

ними ми можемо очікувати повного розвитку морального характеру особистості . 

Висновки. Отже, фізична культура є специфічним багатофункціональним явищем у сфері якого 

вирішується широке коло завдань – від особистих до державних та загальнолюдських. Як феномен 

розвитку особистості, фізична культура є складовою загальної культури людини із специфічними 

ознаками, притаманними фізичній культурі та є важливим засобом «виховання нової людини, яка 

гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість». 
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FEATURES OF THE USE OF CHILDREN'S AND WOMEN'S IMAGES IN THE DEPICTION  
OF VICTIMS IN SOVIET PROPAGANDA MATERIALS IN THE SECOND WORLD WAR 
 
The aim of the study. Identify the peculiarities of designing artistic images of women and children in agitation and propaganda 

Soviet production during the Second World War and representing them ideological settings and values. The methodology of the study 
involves the use of a set of approaches and methods that achieve the goals of the study, in particular, the analytical method, 
comparative, with the help of which identify the common features in the formation of imagery proparadist and agitation posters using 
images of women and children; typology - to find out the gradation of the main ideological types of visual images and their 
representational value concepts; general-historical approach, which allowed to reveal general tendencies in the functioning of the Soviet 
ideological apprentices during the Second World War. The scientific novelty of the work consists in the fact that for the first time the 

research of ideological propaganda of the Durgoi of the World War with the current tendencies of the informational and ideological 
confrontation, which involves exercising influence on the human psyche using a certain information product, was actualized. 
Conclusions. As a result of the study, it was found that during the Second World War the Red Army was one of the most common 

methods of demoralizing the enemy and forcing him to stop armed resistance was a campaign postcard with a strong emotional subtext. 
Typically, the image of victims of war - members of the families of servicemen was used. The most frequent themes for postcards that 
were supposed to raise the spirit of Soviet soldiers were the images of raped and killed women with children who cry near them; images 
of female prisoners; children behind barbed wire who beg for help. These images were intended not only to inspire the continuation of 
the war to a victorious end, but to serve as motivators for each Red Army in the fight against the enemy. 

Key words: Second World War; Red Army; propaganda activity; ideological structures of the Red Army; posters; leaflets; victim; 
peculiarities of the victim's image. 
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Особливості використання дитячих та жіночих образів у зображенні жертв війни в радянських пропагандистських 
матеріалах часів Другої світової війни 

Мета дослідження. Виявити особливості конструювання  художніх образів жінок і дітей на агітаційно-пропагандистській 
радянській продукції часів Другої світової війни та репрезентовані ними ідеологічні установки й цінності. Методологія дослідження 

передбачає застосування сукупності підходів і методів, що дозволяють досягнути мети дослідження, зокрема аналітичного методу, 
компаративного, за допомоги яких виявити спільні риси у формуванні образності пропагандистських та агітаційних плакатів із 
використанням  образів жінок і дітей; типологізації – для з’ясування  градації основних ідеологічних типів візуальних зображень та 
репрезентовані ними ціннісні концепти; загальноісторичних підхід, що дозволив виявити загальні тенденції у функціонуванні 
радянського ідеологічного апарату часів Другої світової війни. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше актуалізовано 
дослідження ідеологічної пропаганди Другої світової війни із сучасними тенденціями інформаційного та ідеологічного протистояння, 
яка передбачає здійснення впливу на психіку людини з використанням певного інформаційного продукту. Висновки. У результаті 
проведеного дослідження встановлено, що у Червоній армії під час Другої світової війни одним з найпоширеніших способів 
деморалізації противника і примушення його до припинення збройного опору була агітаційна листівка із сильним емоційним 
підтекстом. Як правило, використовувався образ жертв війни – членів сімей військовослужбовців. Найбільш частими темами для 
листівок, які повинні були підняти дух радянських солдатів, були образи зґвалтованих і вбитих жінок з дітьми, які плачуть біля них; 
образи жінок-в’язнів; дітей за колючим дротом, які благають про допомогу. Ці образи були покликані не тільки надихати на 
продовження війни до переможного кінця, але й слугувати мотиваторами для кожного червоноармійця у боротьбі з ворогом. 

Ключові слова: Друга світова війна; Червона армія; пропагандистська діяльність; ідеологічні структури Червоної армії; 
плакати; листівки; жертва; особливості образу жертви. 
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Цель исследования. Выявить особенности конструирования художественных образов женщин и детей на агитационно-

пропагандистской советской продукциии времен Второй мировой войны и представляемые ими идеологические установки и ценности. 
Методология исследования предполагает применение совокупности подходов и методов, позволяющих достигнуть цели 
исследования, в частности аналитического метода, компаративного, с помощью которых выявить общие черты в формировании 
образности пропарадистских и агитационных плакатов с использованием образов женщин и детей; типологизациии - для выяснения 
градациии основных идеологических типов визуальных изображений и представляемых ими ценностных концептов; 
общеисторический подход, который позволил выявить общие тенденции в функционировании советского идеологического апрата 
времен Второй мировой войны. Научная новизна работы заключается в том, что впервые актуализировано исследование 
идеологической пропаганды Второй мировой войны с современными тенденциями информационного и идеологического 
противостояния, которая предусматривает осуществление воздействия на психику человека с использованием определенного 
информационного продукта. Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что в Красной армии во время Второй 

мировой войны одним из самых распространенных способов деморализации противника и принуждения его к прекращению 
вооруженного сопротивления была агитационная листовка с сильным эмоциональным подтекстом. Как правило, использовался образ 
жертв войны - членов семей военнослужащих. Наиболее частыми темами для открыток, которые должны были поднять дух советских 
солдат, были образы изнасилованных и убитых женщин с детьми, которые плачут у них; образы женщин-заключенных; детей за 
колючей проволокой, которые просят о помощи. Эти образы были призваны не только вдохновлять на продолжение войны до 
победного конца но и служить мотиваторами для каждого красноармейца в борьбе с врагом. 

Ключевые слова: Вторая мировая война; Красная армия; пропагандистская деятельность; идеологические структуры 
Красной армии; плакаты; открытки; жертва; особенности образа жертвы. 

 

The purpose of the article is to study the main directions in the work on leaflets. The authors explore the 
artistic techniques that Soviet ideologists used to maintain the high morale of the Red Army soldiers and demoralize 
the enemy. Work with the visual format is characteristic of the activities of the ideological structures of all armies, 
which took part in military conflicts from the second half of the last century. Leaflets are still one of the most common 
ways to influence the psychology of the target audience. The importance of this area of research is due to the 
complex socio-political situation in Ukraine. To confront the enemy, it is necessary to know his methods of work, 
many of which have remained unchanged since the Second World War. 

Introduction. In any war, it is important for the opposing sides to use a set of methods aimed at demoralizing 
the enemy. First of all, these are agitation and propaganda activities that envisaged the implementation of impact on 
the human psyche using a specially prepared information product. 

During the Second World War, the ideological structures of the Red Army organized large-scale activities to 
create and distribute visual products. The most effective were leaflets and posters. This information product had the 
different target audience. This article will consider the features of creating a visual format that was aimed at the Nazis 
and the personnel of the Red Army. The content of Soviet leaflets, main slogans, and motivational orientation were 
changing throughout the Second World War, depending on the changing situation in the theaters of military 
operations. In the first months of the war on the territory of the USSR, the propaganda activities of the ideological 
structures of the Red Army bore a tinge of class struggle. In the first text leaflets, army ideologists called on the Nazis 
to show their class consciousness and turn their bayonets against the imperialists who unleashed an aggressive 
war.[1] The main was the slogan to join the workers 'and peasants' the Red Army and crush the universal 
imperialism together. These appeals were unsuccessful. Firstly, because Hitler and his political power were popular 
in Germany. Secondly, successful military campaigns and experience of victories inspired the Nazis to further seize 
the territories to expand the living space of Germany. Very quickly the leadership of the Main Political Administration 
of the Red Army realized that it was necessary to change tactics and look for other ways of influence. Military 
ideologists categorically lacked knowledge about the Hitlerite soldier, his mentality, and psychological vulnerability. 
As a result of the measures taken, in particular, the analysis of trophy documents, it was possible to draw up a 
psychological portrait of a serviceman of the Hitlerite army. The study of trophy diaries, letters, evidences of 
prisoners of war made it possible to understand the value system of a German soldier who was heavily motivated to 
wage war to the limit.[1] 

The collapse of the plan to capture Moscow and the defeat of the Germans at Stalingrad had significantly 
undermined their morale. It became clear that there would be no lightning victorious advancement. Controversial 
opinions about their further participation in the war began to emerge among German servicemen. This had become 
a breeding ground for impact on the enemy. Soviet army ideologists now began to use the slogan of surrendering to 
save lives and return home. 

It was clear that one of the most common ways to demoralize the enemy and force him to stop armed 
resistance was a leaflet with powerful emotional overtones. For the German soldiers, family values were 
fundamental to their understanding of orderly life. The most common were leaflets with the following topics: 

- images of orphaned children against the background of a military funeral; 
- crying women with children who received news of the death of their spouse; 
- A child crying out of desperation against the background of the body of the murdered father. 
Both independent drawing scenes and subjects using photos were produced. It should be noted that the use 

of lifestyle tunes associated with suffering of children and women has always influenced the intensification of the 
emotional experience about the inability to protect their family. Specialists of the Main Political Directorate of the 
Red Army developed 200 theses, which were grouped into 10 main themes: "The slogans of intimidation", "You 
need your family", "Save your homeland", etc [3,196]. The most effective in 1942 was the argument "Your family 
needs you." Sentimental topic intensified decadent moods of the enemy, in order to suppress the will of the 
Hitlerites as much as possible. The leaflet below shows a child against the background of letters to his father 
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asking him to return home. This is one of the few leaflets, of which literal translation is kept in the State Social and 
Political Library of the Russian Federation [5]. In the text of the leaflet, the theme of the call to class 
consciousness and even to some justification of the Hitlerites "deceived" by their enslavers. A stamp is placed on 
the leaflet, as a pass to be imprisoned. The whole text is composed in the spirit of Soviet propaganda and it would 
hardly be understandable for the Germans. However, the theme of the child, the son who writes to his father and 
encourages him to return home, has become the main semantic content. The words that the farewell kiss of the 
wife and child have not yet cooled on the lips of the Hitlerite, the warmth of the home heart no longer heats one. 
Because he is on the vast expanses of Russia and freezes in his gray army overcoat. This first paragraph is the 
main one, it carries a semantic continuation in the child's bewilderment that his dad does not return. After reading 
these words, you begin to look at the image of the boy in a new way. With a thin neck, with a neat haircut, the boy 
looks directly at the leaflet reader. His face is not childishly distorted from bewilderment. Why did his father leave 
him and why does not he come and will he come at all? 

Such a story is remembered and supplemented by the own experiences of each father who is at war, about 
the possible orphanhood of his children. The possible future of their children the Hitlerite started to associate with his 
own fate in this war. The doubts that arose with the German serviceman became the basis for a possible decision to 
surrender. What is the role of the child's image in this leaflet? The kid is a victim of circumstances that are caused by 
his father's participation in the war. This leaflet creates a kind of hopeless situation for the German soldier on the 
territory of the USSR. A professional soldier who has experienced so many victories, conquering a vital space for the 
future of Germany, can leave his own son as an orphan. And as a way out of this situation - the offer to surrender. 
Only in this way it was possible to save lives and later return home. 

The next copy of the leaflet is rather laconic. A crying defenseless toddler is depicted on the background of his 
father's corpse. The leaflet is specified by a minimum of characters, a limited color and a short phrase: "Remember 
about your child."[11] This leaflet is made in the technique of family photos-postcards. However here is not a 
laughing happy baby depicted, but a tearful and unhappy orphan. The child did not fully understand the depth of his 
grief. But his tears are sincere because he will not see his native person. The look of a crying baby looking at the 
reader of the leaflet can not leave anyone indifferent. The authors of the leaflet counted on the fact that every 
German would have a sense of responsibility towards his children, which would have to be compared with the need 
to fulfill his soldier's duty in a war that no longer seemed victorious. 

Such life-like moments are remembered and immediately overgrown with associations of their own 
experiences and memories. This image of a child who was a victim of circumstances caused by the death of his 
father in the war, could not leave indifferent. At some point in the perception of this image, some personal 
characteristics, such as hair color, haircut, are erased. Only a glance remains expressing suffering and desperation. 
The authors of this leaflet could have accurately conveyed the essence of the possible experiences of well-trained 
and ideologically trained Nazi soldiers. 

The next leaflet also used the story of orphaned children [16]. Against the background of a German death 
notification, the elder brother is telling with tears to a small child, that they will not see their father anymore. Accurate, 
well-dressed children, still from a happy family life personified family comfort and a successful continuation of the 
family for every Nazi. This leaflet is interesting for special ways of creating the image of a suffering child. We hardly 
see the face of the older boy. And only a brilliant tear with wet eyelashes convey the whole tragedy of the ruined 
childhood and the inevitability of accepting a new, adult life with its hardships and cruelty. This little boy, who became 
a victim of war, as an orphan, now must take care of the younger child in the family. 

Leaflets with sentimental subjects were quite effective. Specialists of the 7th Division of the Main Political 
Administration of the Red Army developed a series of stories on the topic "Vater ist tod" (Papa was killed). The head 
of the Soviet Information Bureau, Alexander Shcherbakov, recalled the following story: "I was told about the leaflet 
"Fater Ist Tod!"- its action surpassed all expectations. I was told that there was no prisoner who did not mention it 
and that many German soldiers, raising their hands, held this leaflet as a pass to the captivity [1]. Features of artistic 
representation of children of German soldiers, as victims of war, are due to their indirect participation in the military 
confrontation. Precaution of their future and prosperous present had to become the main motivational component 
that shaped the attitude of the Nazis towards their own role in the war.  

Very different methods were used by Soviet visual specialists in creating the image of a victim of Soviet 
children. If in the first case the children remained orphans, but they continued to live in a relatively safe environment, 
the fate of total destruction and enslavement was specifically for the Soviet children. A child is a symbol of 
procreation, a symbol of the future. When they destroy a child, they destroy the future. And in this case for Soviet 
artists, universal concepts were combined with personal perceptions about the role of each person in the future of 
society. 

What mark can one make on the world? The civic role of the head of the family, breadwinner, and educator of 
children was connected with the socially significant role of the defender of his motherland and the defender of the 
future of his country. All this found expression in the visual style used in the creation of Soviet leaflets and posters 
from the Second World War. Soviet children were victims of the enemy, who perceived them as a target for 
destruction or enslavement. In accordance with the National Socialist ideology, the population of the USSR was 
assigned an unenviable part of total destruction without a special choice of humane ways of dealing with it. The topic 
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of the threat to family members was one of the main ones in raising the morale of the Red Army. Typically, these 
posters or leaflets depicted children whose lives were cut off or threatened with death. 

Such images were laconic and accompanied by short slogans - appeals. So, on the poster of V.S. Ivanov 
"Death to the child-killers!" a girl is depicted who only collected flowers and was killed by a Hitlerite [7]. White flowers, 
white dress, and bow on her head speak of youth, purity, and harmony with the beautiful. Her blood bloated both 
flowers and earth. This symbolic image of the loss of the future, beautiful and deeply intimate to every Soviet soldier, 
became a call for revenge. The enemy's image is also symbolic. It is presented in the form of a huge boot with a 
bloody sole and a swastika. Minimum of color, minimum of symbols and deep semantic connotation. The slogan 
itself is also written in red. The color of the enemy's blood, which he must pay for his atrocities. 

On another poster made by P. Karachentsov with the call "Death to murderers!"[8] Also used symbolic 
elements in the image of the enemy. Footprints with a swastika and the bloody body of a dead girl. As judged by the 
scattered books and maps, she was a student. A calendar sheet with the date of the beginning of the war. Reflection 
of sunlight in the window aperture, sunlit face of the victim, frozen in misery. The inscription-appeal is written as 
though by blood. In this image, there is light and darkness as the embodiment of the struggle between good and evil. 
Young girl as the embodiment of youth, the educated future of this country, was the victim of a gross violation of the 
right to life. 

This theme in different variations was used by artists to create motivation to destroy the enemy, to force him to 
bear the punishment for the death of children. So in the poster of V. Ivanov, the Baltic Fleet fighter is depicted [17]. 
Against the background of historical buildings in Leningrad, the fighter holds the body of the murdered girl. His face is 
full of calm determination to take revenge. As in the previous poster, the girl is depicted as the embodiment of 
childlike innocence and the blood that has stained white clothes is a symbol of martyrdom. This image has a 
perspective and a more artistically expressed semantic depth. In the background, there are elements of significant 
buildings that reflect the millennial history of the city and the country. According to the color scheme, these elements 
are combined with the image of the victim of the enemy and in the center there is a powerful but not grotesque 
stature of a warrior of the Baltic Fleet. In one hand, there is an assault riffle and a cap, which he took off, paying 
tribute to the dead girl, with the other hand he supports the bloody child figure. Merciless revenge on the Hitlerite 
infanticide - the meaning of the call-inscription and the meaning of his armed struggle with the enemy. 

In another poster of M. Nesterov "Dad, Kill the Germans!" the theme of the need for revenge for the members 
of the families-victims of the enemy is already more complete[6]. It's about a mother and a baby. Against the 
background of the burning village, we see the corpse of a woman and a discouraged and depressed child standing 
in the foreground,. He understands that the mother is no longer there, he is not at home, and he is alone in the horror 
of enemy arbitrariness. The figure of a defenseless child in a white shirt again sends the viewer to the innocence and 
fragility of the life of the future children and the country as a whole. They ask for protection. In this case, the appeal to 
the fathers and with a specific proposal for action. Kill the one who orphaned this innocent child, who was at the 
epicenter of evil and horror. 

The same theme but in a different imaginative solution is embodied by the artist L. Golovanov [10]. The 
executed mother and child which were stepped over by the beast-like Hitlerite with the steaming from using 
weapons. All this against the background of the glow, the destroyed buildings, and the gallows. And, it is clear that 
on one of the gallows the body of a woman.  Insult on the defenseless, the destruction of those who cannot resist - 
that's the essence of the Germans, expressed on this poster is grotesque manner. This visual format is of a large 
size since it is made using small details. It must be carefully considered. The figures of the executed mother and 
child in the foreground are very symbolic. The image of a woman, despite the tragedy of the situation, is 
distinguished by elegant lines of the chin and neck. The position of her figure is too somewhat traditional for such 
subjects. The artist used the traditional method of showing a seductive female body to receive a half-turn. The 
Hitlerite looked at her in the brutal and at the same time lascivious way. What does the author want to say? After all, 
this woman is young, attractive, she was someone's lover, wife. With her were the future of the family and the well-
being of the child. And now all this is destroyed, the whole future is trampled. The image of a murdered child with 
touching curly hairs and a plump hand speaks of the tragedy of the future not only of this family but of the whole 
society. Above them, the central figure rises the German enemy with a swastika and animal fur on his hands. 
Swastika on the sleeve as a target for defeat. The artist, as it were, says: "This is evil, this is the one who kills 
everything in its path. Here is the one who needs to be destroyed and avenged for the desecrated honor and 
selected life of native people. " Every small detail of the image only strengthens the formed motive for action. The 
Soviet soldier understands that there, in the rear, his families were left defenseless. And if he does not destroy the 
enemy, then his relatives will suffer the same fate. As a supplement to the viewer's thoughts, a quatrain is written in 
small print: "For the honor of the wife, for the life of the children, for the happiness of their homeland, for our fields 
and meadows, kill the invader-enemy!" Slogans-appeals were not only a verbal expression of the spectator's 
feelings, the conclusion about what to do in this situation. Destroying the enemy is the only way to protect your 
relatives. 

The theme of the mother and child-victims of the war in the next poster is expressed somewhat differently[13]. 
A woman with a weapon in her hands calls for revenge for the murdered child. As if sleeping in the foreground baby 
in white socks and shirt. And only a stream of blood from the temple testifies the terrible atrocity in relation to him, to 
all children, defenseless before the enemy. In this image, the woman is no longer in the role of a victim, but in the 
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role of an avenger who took up arms and is ready to destroy the Hitlerites. Her fluttering hair fades with the flames of 
fire in the background. There is already no grace in the female figure. On the contrary, one can see a somewhat 
crude image of a mother ready for anything for vengeance. 

At the bottom of the poster, a slogan is printed: "We will destroy the fascist cannibals!" The following poster 
uses the slogan: "Death to the German murderers!"[9] The artist draws the viewer`s attention to the hijackings of 
Soviet citizens. In the background there is a van into which protesters are pushed. Their indignations are expressed 
by dynamic gestures. In the foreground there is a woman trying to protect her child from a bony, spider-like arm of 
the Nazi. Warmly dressed Germans and in-home clothes of their victims. This contrast indicates that people are torn 
from their habitual environment and forced to obey the Swastika by car and on the sleeve are combined with a black 
background, with the darkness that envelops the entire life of these unhappy people. 

On the next poster, there is not a mother only as a victim depicted but also the elder sister with the younger 
child [14]. Two Nazis are standing over the body of the murdered woman and watching over the running girl - a 
teenager with a younger child. Crying, the despair and the deep sorrow that befell these children are in sharp 
contrast to the quiet confidence of the marauding Germans who are giving away their victims. The artist conveyed 
the mocking tone of the Hitlerites who undressed the children running away in winter. The enemy grins at the fact 
that these unhappy people cannot escape far. The image itself is supplemented by the poetic history of this tragedy. 
The German beasts have reached your house. They took away all the belongings, pushed your wife ... with the 
children. They ran along the street. But then your wife ... the German bullet struck down to death ... The eldest 
daughter ... and son ... cried. But your wife did not hear them anymore. In large font, there is an inscription-appeal: 
"The revenge on the German dogs!” 

This theme is repeated in another poster depicting the theft of the civilians by the Nazis. The last woman tries 
to resist, but the German blocks her way. Her children remained. The eldest sister presses the younger child to 
herself with horror and appeals for the help. The inscription on the poster says "Stalk, Comrade Red Army!"[12] 
Statures of children victims of German tyranny are depicted in the corner. Central is the prospect. People leaving 
under the escort of the Hitlerites. The shadows envelop them. Broken trees and gloomy figures of enemy soldiers. 
Everything speaks of the inevitability of physical destruction and the trampling of the basic human right to life. The 
inscription is the voiceover of the cry of a teenage girl. Posters are designed to cause a strong sense of hatred in 
those warriors whose families are or may be in danger. This was a powerful message to the formation of a clearly 
conditioned motivation for action.  

In the work on visualistic Soviet artists used different artistic techniques. But they were all called upon to form 
a deep hatred of the Red Army men to the enemy and in the conditions of momentary hopelessness. Any man in the 
war understands that his loved ones remain unprotected in the territory occupied by the enemy. The only way to 
protect wives and children was to destroy the Germans. Therefore, the calls: "Revenge", "Capture" are powerful 
messages to the merciless destruction of the enemy. In addition to hand-drawn images, posters used photos. In the 
poster below, "A soldier, save me from slavery!" used a combination of a monochrome picture with the drawing of 
details[4]. In monochrome photo images, the essence of things is revealed deeper. The attention is drawn to the 
most important. In this image, shapes and lines are clearly visible. Particular emphasis is placed on rhythm, light and 
shade and structure. On this poster, everything is laconic in its tragedy. In fact, the last call, the last look of the child, 
which was destroyed by the German concentration camp machine. This view is from there, from where they do not 
return. For every Red Army soldier, this was the sacrificial image of his own child in a ruthless war. 

The most famous work of the artist V.B. Koretsky "The Red Army Soldier, Save!" was made in the same style 
around the image of the mother and her child, there is a glow - a symbol of holiness[15]. It is worth paying attention 
to the fact that the images of women victims of the war in Soviet posters were of a somewhat religious nature. 
Appeal to the archetypal images of Christian martyrs made these images similar to icons. Despite the fact that the 
USSR was a country with communist ideology, during the war the theme of the Christian greatness of the struggle 
between good and evil was again raised to the level of ideological narrative. Victory had to be achieved by any 
means. Iconographic traditions were often used in the Russian art . Here is how his creator recalls the work on this 
poster: "In the poster of 1942" The Red Army Soldier, Save! "I was looking for a solution that would help me express 
the amazing sense of inflexibility and perseverance along with woman's desperation that distinguished Soviet people 
leading just a people's war. Working on sketches for this poster, I, first of all, tried to refuse from everything 
superfluous, random, rhetorical. In the first version of the poster, a woman was shown, who shielded her children 
from the bayonet aimed at them. 

Against the background of the poster there are the flames. In the second variant - a woman holding a child in 
her arms, angrily raised her fist against the fascists. Against the background of the sheet burning huts were painted. 
However, both variants did not satisfy me, because the images did not have the proper psychological sharpness and 
generalizing power. I wanted to concentrate the viewer's attention on the faces of the woman and the boys clinging 
to her chest. It was necessary to achieve such expressiveness of the mother's eyes that the viewer could see both 
contempt and hatred of the enemy in them. I also tried to reflect these feelings in the eyes of the child. His gaze was 
supposed to complement the mother's gaze. It was thought that the mother and child were not to look at the bloody 
bayonet, but at the enemy[2]. 

The faces of a woman and a boy, a smooth dark background, a call, as if written with drops of blood flowing 
down from a fascist bayonet ... It seemed to me that all these figurative elements are important, necessary for an 
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imaginative solution of a photographic poster that was supposed to be intelligible, understandable and effective. The 
success of the poster was determined immediately. The main political administration of the Red Army approved the 
sketches, then the originals. In August 1942 the poster was printed in the newspaper Pravda. Later this image was 
repeated many times.  

In general, its circulation was over 10 million copies. The influence of this visual format was expressed in the 
letters of the Red Army. In a letter to the newspaper Pravda, Guard Captain I. Kuzmenko wrote: "Since the 
beginning of the Patriotic War with a small break, I have participated in the front, lost contact with my wife and two 
young sons. I appeal to thank V. Koretsky for the truth shown by him in this poster, forever left in my mind. I will put 
all my strength, give all my blood a drop for a drop to save many wives and children from slavery, from bullying, 
gallows ... I promise, not a step back with my people who are entrusted to me, but only forward. I ask you to post this 
poster in all the newspapers, and not only in newspapers, but in a large print run and in every corner in the city, 
village, military units, hang out on a visible place, so that many will remember their wives and children and take 
revenge on Hitler's mercilessly bandit barbarians ... We swore before the Motherland to avenge the enemy for the 
torment of our sisters, wives, and children, for the shed blood and tears. We will fulfill this oath. The enemy will be 
defeated and destroyed, and our mothers, sisters, wives, and children will be freed from the fascist yoke and 
enslavement.[5] " These lines of front-line letters are eloquent. They talk about the power of the exposure of poster 
art, about its mobilizing role.  

Сonclusions. At the front, hatred to the enemy was the most important condition for the combat capability of 

the Soviet troops, a powerful motivation for their readiness for self-sacrifice, for the battle not for life but for death. 
Almost every Soviet soldier had a personal attitude to the Hitlerite invaders. Many lost their relatives, their cities and 
villages were captured and destroyed, many witnessed the brutality of the enemy in the occupied territories 
themselves.  

But these forms of agitation production were not meant for aesthetic pleasure. They called for concrete 
actions. For the troops of Hitler's Germany, there was a call for an end to participation in the war. The purpose of 
their manufacture and distribution among the personnel of enemy troops is demoralization of the enemy and 
motivation for certain actions.  

The ideologists of the Red Army used the motives of family values for the soldiers of Hitlerite Germany. The 
main task is the moral disarming of the Nazi servicemen. Throughout the Second World War, the theme of retaliation 
was one of the essential in the agitation and propaganda activities of the political structures of the Red Army.  

The best expression of such sentiments was the visual format. Leaflets and posters of the Red Army in the 
Second World War could be compared with non-combat weapons of mass destruction. Some of them could be 
considered as examples of fine art, although, very often they were printed on cheap paper and typographical flaws. 
For the Red Army, the image of women - mothers, sisters, wives were associated with the image of the Motherland.  

The image of the child characterized the defenselessness and vulnerability of the future country and the future 
family of each soldier. That is, they were powerful stimulus for a selfless struggle with the enemy.  

The most frequent themes for images that were to raise the spirit of Soviet soldiers were the following: raped 
and killed women with children crying beside their bodies. Images of women prisoners, children with distorted 
suffering faces behind barbed wire. Weeping and crying for protecting children. These images did not just inspire the 
struggle. They evoked hatred for the enemy and served as a powerful source of energy for the formation of a desire 
to revenge.  

Thus, the image of war victims - women and children, usually the most vulnerable in the war, was used in 
propaganda activities to maintain the morale of the Red Army and to stop the resistance of the Nazis. Images with 
deep religious background were calculated on the archetypes of ideas about the struggle between good and evil for 
Soviet soldiers and the established canons of the family for the Hitlerites. 
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http://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B2&tbm=isch&tbs=rimg:CT8N1AZ_1P
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B2&tbm=isch&tbs=rimg:CT8N1AZ_1P
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14. "Take revenge on German dogs!" URL: www.google.com.ua/search?q=советские+листовки+вов&tbm=isch&tbs= 
rimg:CT8N1AZ_1P. 

15.  "The Red Army Soldier, Save!" URL: "www.google.com.ua/search?q=советские+листовки+вов&tbm=isch&tbs= 
rimg:CT8N1AZ_1P. 

16. "We will no longer see our father, Hitler has taken his from us.". URL: www.google.com.ua/search?q=советские+листовки+ 
вов&tbm=isch&tbs=rimg:CT8N1AZ_1P. 

17. "Warriors of the Red Army and Navy, ruthlessly avenge Hitler's infanticide!" URL: www.google.com.ua/search?q=советские+ 
листовки+ вов&tbm=isch&tbs=rimg:CT8N1AZ_1P. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Мета роботи. Полягає у висвітленні основних етапів формування екологічної культури в розрізі сучасної культури суспільства. 

Методологія дослідження базується на принципі об’єктивності та комплексному підходах і в застосуванні методу аналізу та синтезу, що 
дозволило простежити формування та розвиток екологічної культури в розрізі культури суспільства. Наукова новизна одержаних 
результатів полягає в розширенні уявлень про екологічну культуру людини в сучасному суспільстві. Проведений аналіз поетапного 
формування екологічної культури в структурі та функціях самої культури. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що культура в 
усіх її проявах є об’єктом і предметом вивчення багатьох конкретних наук, екологія не стала виключенням. Культура формувалася на 
діяльності суспільства і людини разом з її результатами. Культура являє собою результат розвитку відносин людини і природи, тому 
сприйняття культури залежить від людини. Формування екологічної культури суспільства формується на базі освіти, виховання та 
культури, що дає змогу людині приймати конструктивні рішення щодо вирішення екологічних проблем.  

Ключові слова: екологія; культура; правова культура; суспільство; освіта; свідомість; концепція.   
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Основные этапы формирования и развития экологической правовой культуры в современном обществе  
Цель работы. Заключается в освещении основных этапов формирования экологической культуры в разрезе современной 

культуры общества. Методология исследования базируется на принципе объективности и комплексном подходе и в применении 
метода анализа и синтеза, что позволило проследить формирование и развитие экологической культуры в разрезе культуры общества. 
Научная новизна исследования заключается в расширении представлений об экологической культуре человека в современном 
обществе. Проведенный анализ поэтапного формирования экологической культуры в структуре и функциях самой культуры. Выводы. В 
результате исследования установлено, что культура во всех ее проявлениях является объектом и предметом изучения многих 
конкретных наук, экология не стала исключением. Культура формировалась на деятельности общества и человека вместе с ее 
результатами. Культура представляет собой результат развития отношений человека и природы, поэтому восприятие культуры зависит 
от человека. Формирование экологической культуры общества формируется на базе образования, воспитания и культуры, что позволяет 
человеку принимать конструктивные решения по решению экологических проблем. 
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synthesis, which made it possible to follow the formation and development of ecological culture in the context of the culture of society. The scientific 
novelty of the research lies in the expansion of ideas about the ecological culture of man in modern society. The analysis of the gradual formation of 
ecological culture in the structure and functions of the culture itself. Conclusions. As a result of the research, it was established that culture in all its 
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Актуальність теми дослідження. Культура є складним, багатостороннім і внутрішньо суперечливим 
феноменом, яка потребує різні спеціалізовані знання. Різні аспекти розвитку культури вивчають такі соціальні 
і гуманітарні науки, як філософія, історія, психологія, соціологія, естетика, етика, право, релігієзнавство, 
етнографія, археологія, лінгвістика і багато інших. Культура – це  щось більше, ніж поняття, термін, слово. Це 
один з основоположних світоглядних орієнтирів людства. Протягом декількох століть культура в світогляді 
людини відіграє роль, яку можна порівняти з тим, що означають реальності Бога і природи. Культура – це 
специфічний спосіб організації людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної 
праці, в системі соціальних норм і установ, в духовних цінностях, в сукупності ставлення людей до природи, 
між собою і до самих себе, а також до артефактів культури [1].  

Аналіз досліджень і публікацій. Означена проблематика щодо вивчення екологічної культури в 
суспільстві обговорювалася багатьма дослідниками Кисельовим М. М. [2], Тарасенко М. Ф. [3], суттєвим 
компонентом екологічної свідомості є інтелектуальна діяльність, яка гарантує гуманну і науково-обґрунтовану 
взаємодію людини і природи відображено в працях Платонова Г. В. [4], Дерябо С. Д. [5], вивчаючи ставлення 
кожної людини до природи через її екологічну культуру, екологічні знання, які формуються, починаючи з 
дитинства досліджували Науменко Г. Г. [6] та Половинко Г. [7]. 

Мета досліджень полягає у висвітленні основних етапів формування екологічної культури в розрізі 
сучасної культури суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Екологічна культура суспільства стала активно обговорюватися тільки в 
кінці XX-го століття. Увага до цього питання значно зросла завдяки переосмисленню людьми своїх наукових 
досягнень, значущості стану навколишнього середовища для життя на планеті. Уникнути катастрофи можна, 
тільки перетворивши стиль мислення і діяльність кожного конкретного індивідуума, надавши йому 
еконаправленність. Саме тому для світової спільноти так важливо формування екологічної культури. Без неї 
в умовах екокризи виживання і розвиток всього людства буде стояти під великим питанням. Робота по 
впровадженню необхідних знань в суспільство, пояснення масштабів проблеми ведеться вже на 
міждержавному рівні. Виховання екологічної культури населення, її впровадження і розвиток в суспільстві 
проводиться на рівні кожної країни окремо. Ці процеси підкріплюються законодавчо, а також за рахунок 
діяльності громадських організацій, спілок, рухів, товариства захисту природи [8]. 

Тлумачення екологічної культури повертає нас до первісного поняття «культура» цілком, яке означає 
мистецтво впорядковувати довкілля на основі певних цінностей. Адже етимологічно воно походить від 
латинського cultura (обробіток, догляд, плекання), а точніше від agricultura –  (обробіток землі) – своєрідних 
давньоримських настанов сільськогосподарському господарству. Віддамо належне Цицерону, який 
сформулював думку, що і душу людини слід обробляти, як ґрунт: «Як родюче поле без обробітку не дасть 
урожаю, так і душа». А «обробіток душі» – це і є філософія: вона випалює в душі вади, готує душу до 
прийняття посіву, ввіряє їй … сіє, так би мовити, тільки те сім’я, яке дозрівши, приносить щедрий урожай. 

Екологічна культура – це рівень сприйняття людьми природи, навколишнього світу й оцінка свого 
місця у світі, ставлення людини до світу. У зв’язку з глобальною екологічною кризою необхідно з’ясувати, які 
відносини людини і природи можна вважати гармонійними, як людська діяльність впливає на навколишнє 
середовище і визначити, чому екологічна культура така важлива особливо нині. Також не менш важливо 
визначити, як рівень екологічної культури співвідноситься із ситуацією у світі, в яких кореляційних відносинах 
вона перебуває з глобальною екологічною кризою. Рівень екологічної культури прямо пропорційний 
екологічній обстановці у світі і перебуває в прямій залежності від сприйняття біосфери [9]. 

Взаємодія та гармонія людини з природою завжди була способом її виживання та розвитку. Єдність і 
боротьба, протистояння і гармонія, перетворення і споглядання – ці суперечливі співвідношення втілювались 
у взаємозв`язку природного й штучного світів і зазнали значних змін, які відображають ступінь людського 
розвитку. Екологічна ситуація, що склалася у XX столітті, направила на вирішення питання про взаємодію 
природи і культури в інший векторний кут, ніж воно трактувалось і розв’язувалось історично. Це пов`язано 
перш за все з тим, що радикально змінюється співвідношення природного і штучного в результаті того, що 
зросла технічна потужність людства і перехід його на глобальний рівень взаємодії з природним 
середовищем. 

Екологізація поширюється на всю культуру сучасного суспільства. Тим самим культура дедалі 
більшою мірою перетворюється із засобу відокремлення на засіб єднання суспільства і природи. Завдання 
гармонізації суспільства з природою повинно ввійти в самовизначення культури як важливої умови 
забезпечення соціального поступу. Зрозуміло, що культура людей повинна стати іншою, ніж та, яка склалася 
в ході розвитку соціальної системи до виникнення екологічної кризи. Загальною ознакою нової культури має 
стати взаємопроникнення соціального і природного рівнів, підпорядковане завданню їх взаємного 
збереження [10]. 

Екологічна культура – основна складова частина світової культури, якій властиве глибоке і загальне 
усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства.  

Метою екологічної культури є формування алгоритму наукових знань, поглядів, переконань, які 
формують основи дбайливого та відповідального ставлення до навколишнього природного середовища. 
Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися ще з шкільної парти, одночасно 
з вивчення основних положень загальної культури. Подолання екологічної кризи залежить від морального 
вдосконалення людини, її культури і гармонії з природою та іншими людьми. Якщо люди в найближчому 
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майбутньому не навчаться дбайливо відноситися до природи, вони занепастять себе. А для цього треба 
розвивати екологічну культуру і відповідальність [11].  

За ствердженням В.С. Крисаченко – «Екологічна культура – закликає  до двох світів - природного 
довкілля і внутрішнього світу людини. Своїми цілями вона спрямована на створення бажаного устрою чи 
ладу в природі, і на виховання високих гуманістичних смислових життєвих цінностей та орієнтирів у 
людському житті» [12].  

Значення екологічної культури полягає в екологізації не тільки самої культури, але і охоплює всі інші 
сфери людської діяльності: освіта, сучасні технології, економіка і т.д. В теперішній час коли відбуваються 
глобальні зміни навколишнього середовища екологічна культура, її структура та функції знаходяться в 
тісному зв’язку з екологічною свідомістю та світоглядом людини. Основні складові екологічної культури – це 
екологічна освіта, екологічна поведінка та екологічна свідомість. Тільки при гармонійному розвитку цих трьох 
компонентів можливо формувати цілісну екологічну культуру суспільства.  

Однак, юридично закріплені правила щодо використання, охорони та відновлення об’єктів природи 
повинно бути закріплено в усіх галузях та сферах життєдіяльності людини. Оскільки, зазначені три основні 
складові  «екологічна освіта, екологічна поведінка та екологічна свідомість» - це, на нашу думку, найвищий 
соціокультурний рівень екологічної культури в розрізі культури суспільства. Юридичне закріплення правил, 
які впливають на соціокультурний рівень екологічної культури в розрізі культури суспільства забезпечено на 
міжнародному рівні, норми якого є, як правило, частиною норм національного законодавства держави. 

Отже, екологічна культура означає спроможність суспільства до системного мислення, використання 
нових знань, пошуку сучасних векторів вирішення проблем довкілля.   

Висновок. В результаті дослідження встановлено, що культура в усіх її проявах є об’єктом і предметом 
вивчення багатьох конкретних наук, екологія не стала виключенням. Культура формувалася на діяльності 
суспільства і людини разом з її результатами. Культура являє собою результат розвитку відносин людини і 
природи, тому сприйняття культури залежить від людини. Формування екологічної культури суспільства 
формується на базі освіти, виховання та культури, світогляду, що дає змогу людині приймати конструктивні 
рішення щодо вирішення екологічних проблем. Головна задача суспільства усвідомити що екологічна 
культура означає спроможність гармонізувати і систематизувати світогляд, знання, які стануть запорукою до 
практичних дій кожної людини у сфері природокористування, організацію діяльності сучасної людини, для 
врахування інтересів майбутніх поколінь.     
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СИМВОЛИ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЛЮДСТВА 
 

Метою дослідження є аналіз місця і ролі символів у культурному просторі людства. Методологія дослідження. Для 

проведення дослідження використана міждисциплінарна методологія, яка включає культурно-історичний, герменевтичний, 

дескриптивний та інтегративний підходи. Наукова новизна полягає у дослідженні смислокреативної функції символів, що 

створює єдиний культурний простір певної групи, який сприяє культурній ідентифікації, виробляє спільний зміст, надає керівні 

принципи індивідуальному існуванню, транслює культурні цінності у майбутнє. Висновки. Використання символів є адаптивним. 

Це означає, що люди можуть навчитися асоціювати нові символи з усталеною концепцією або нову концепцію зі звичним 

символом. Символ є одним з найбагатозначніших понять у культурі. Оскільки він представляє глибинний рівень культури, його 

сенс не можна розшифрувати прямолінійно, раціонально. Його потрібно «емоційно» пережити і відчути, поступово дешифруючи 

всю безліч його смислів. Символи мають глибоке культурно-смислове навантаження, сягаючи давніх часів і відображуючи 

архаїчне мислення. Символи виступають своєрідною мовою та намагаються дати відповідь на найскладніші питання буття. 

Вони спрямовують думку за межі індивідуального життєвого горизонту і набувають нового, несподіваного звучання в залежності 

від розуміння адресата. Символ як накопичувач пам’яті культури наскрізь пронизує всі культури, «перекладаючи» архетипи 

мовою культури, отже, для його інтерпретації необхідно рухатися по культурній «вертикалі», намагаючись зрозуміти його 

первинні смисли. 

Ключові слова: символ; культура; символічна репрезентація; мова; символічна природа культури. 

 

Пылыпив Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент, ректор Киевского университета культуры 

Символы в культурном пространстве человечества 

Целью исследования является анализ места и роли символов в культурном пространстве человечества. 

Методология исследования. Для проведения исследования использованы культурно-исторический, герменевтический, 

дескриптивный и интегративный подходы. Научная новизна. Смыслокреативная функция символов создает единое 

культурное пространство определенной группы, способствует культурной идентификации, порождает общее содержание, 

предоставляет руководящие принципы индивидуальному существованию, транслирует культурные ценности в будущее. 

Использование символов является адаптивным. Это означает, что люди могут научиться ассоциировать новые символы с 

устоявшейся концепцией или новую концепцию с привычным символом. Выводы. Символ является одним из самых 

многозначных понятий в культуре. Поскольку он представляет глубинный уровень культуры, его смысл нельзя расшифровать 

прямолинейно, рационально, наоборот, его нужно «эмоционально» пережить и почувствовать, постепенно дешифруя все 

множество его смыслов. Символы несут глубокую культурно-смысловую нагрузку, восходя к древним временам и отражая 

архаическое мышление. Символы выступают своеобразным языком и пытаются дать ответ на самые сложные вопросы бытия. 

Они направляют мысль за пределы индивидуального жизненного горизонта и приобретают новое, неожиданное звучание в 

зависимости от понимания адресата. Символ как накопитель памяти культуры насквозь пронизывает все культуры, «переводя» 

архетипы на язык культуры, следовательно, для его интерпретации необходимо двигаться по культурной «вертикали», пытаясь 

понять его первичные смыслы. 

Ключевые слова: символ; культура; символическая репрезентация; язык; символическая природа культуры. 

 

Pylypiv Volodymyr, Ph.D. in History, Associate Professor, Rector of the Kiev University of Culture 

Symbols in the Cultural Space of Humankind 

The aim of the study is to analyze the place and role of symbols in the cultural space of humankind. Methodology of the 

study. The authors have used cultural-historical, hermeneutic, descriptive and integrative approaches. The scientific novelty. The 

meaning-creative function of symbols contributes to the emergence of a single cultural space of the certain group, promotes cultural 

identification, generates a common content, provides guidelines for individual existence, transmits cultural values into the future. The 

use of symbols is adaptive. Conclusions. A symbol is one of the most ambiguous concepts in culture. As far as it represents the deep 

level of culture, its meaning cannot be deciphered straightforwardly, rationally; on the contrary, it must be experienced and felt 

“emotionally” gradually deciphering all its meanings. Symbols bear a deep cultural and semantic load, tracing back to ancient times and 

reflecting archaic thinking. Symbols act as a peculiar language and try to give an answer to the most difficult questions of being. They 

direct the thought beyond the limits of the individual life horizon and acquire a new, unexpected sound depending on the recipient’s 

understanding. A symbol as an accumulator of cultural memory permeates all cultures “translating” archetypes into the language of 

culture, therefore, for its interpretation it is necessary to move along the cultural “vertical” trying to understand its primary meanings. 

Keywords: symbol; culture; symbolic representation; language; symbolic nature of culture. 

 

Актуальність дослідження. Ми живемо у світі складної символіки, в якому символи з глибоким 
культурним корінням модифікуються, редагуються та зіставляються між собою, створюючи нові символи. 
Графічні дизайнери часто інтерпретують культурні символи за допомогою графічних ідентичностей. 
Символічні мови світів техніки, права, ігор, спорту можуть перетворити символічне значення на бренд 
завдяки графічній ідентичності, яка будується на символі однієї з цих субкультур. Наш світ просякнутий 
символами, які є скрізь: на прапорах, що майорять у повітрі, автомобілях, тату на тілі. Навіть меми 
перетворюються на символ. Як правило, символи не помічаються, доки не використовуються свідомо або не 
набувають негативної конотації. У культурі, яка суттєвою мірою орієнтована на імідж, розуміння символів і 
символізму в цілому може допомогти зрозуміти нюанси нашого візуального світу.  
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Символи представлені у різних формах: вербальні та невербальні, писані та неписані. Вони є всім, що 
транслює смисли, наприклад, слова, малюнки, жести. Одяг, будинки, автомобілі та інші предмети 
споживання перетворюються на символи, які фіксують певний рівень соціального статусу. Символи є 
культурно специфічними і надають значення оточуючому світу. Оскільки символи охоплюють як 
матеріальний, так і нематеріальний вимір життя людей, жоден з аспектів людського досвіду не може 
уникнути їхньої повсюдної реальності. Однак деякі символи зустрічаються значно частіше, ніж інші. Хрест, 
Тризуб, знак долара, зірка Давида та ін. відразу ідентифікуються більшістю людей. Хоча вони не викликають 
ідентичних почуттів у всіх, навряд чи хто може їх ігнорувати. 

Символи формують соціальну реальність. Часто символи пов’язані з ціннісною системою культури, 
яка, в свою чергу, впливає на спосіб життя людей, на вироблення цілей, прагнень, виникнення мотивації до 
певної дії. Окремою групою символів виступають культурні символи, які репрезентують певну культурну 
реальність. Кожна культура має свій набір символів, пов’язаних з різним досвідом і уявленнями [11; 12]. 

Ці символи сприяють відчуттю приналежності та культурної унікальності. Представники кожної 
культурної групи повинні правильно інтерпретувати та з часом переосмислювати свої символи. Виходячи з 
цього, видається актуальним дослідження цілої низки питань, серед яких ґрунтовний аналіз феномену 
символу у багатошаровій моделі культури (the onion model of culture). 

Аналіз досліджень і публікацій. Природа символів і сам феномен символізму привертали увагу 
дослідників протягом всієї історії людства. Суттєвий внесок у пізнання світу символів зробили Е. Кассірер, 
Л. Вайт, К. Гірц, О. Лосев, Я. Голосовкер [1; 2; 3; 7; 8; 14; 24; 25]. Останнім часом все більше вчених 
звертається до аналізу символічної природи культури та інтерпретації символів. А. Свідлер вбачає в символах 
складову культури, яка, в свою чергу, «формує» дії своїх представників, надаючи їм кінцевої мети та ціннісних 
смислів [22]. 

Ф. Діллістоун  наголошує на тому, що символічне вираження – це шлях до творчої свободи, оскільки, 
на відміну від усіх форм тоталітаризму, символ сприяє відкритості та готовності експериментувати, вказуючи 
на альтернативні можливості [13]. Т. Шен аналізує східний і західний символізм, сприйняття символів у 
межах різних культурних традицій та їхній взаємовплив [18]. 

Метою дослідження є аналіз місця і ролі символів у культурному просторі людства. 
Виклад основного матеріалу. Хоча багато хто стверджує, що ми зараз живемо в епоху тексту, наше 

активне використання символічних зображень доводить інше. С. Куріта, людина, якій приписують створення 
емодзі (особлива мова ідеограм і смайлів), казав: «Прогнози погоди на японському телебаченні завжди 
містять у собі фотографії або символи для опису погоди – наприклад, зображення сонця означає «сонячно». 
Замість тексту, що говорить «хороша погода», я б волів побачити зображення сонця» [6]. Сучасні символи 
визнаються і розуміються мільйонами людей у всьому світі. 

Символи є основою культури. Символ – це об’єкт, слово або дія, які сповнені прихованих значень, що 
вкорінені не в світі природи, а в світі культури. Людське життя і людська взаємодія базуються на культурній 
символіці і проявляються через неї. Символи означають різні речі для різних людей; деякі символи отримані 
з досвіду, інші – з культури. Символічна репрезентація була притаманна людству протягом всієї історії. Різні 
клани і племена мали свою власну символіку, якою вони прикрашали свої прапори, щити та одяг. Ці символи 
містили у собі значення, які люди надавали певним формам, кольорам, текстурам, зображенням. Все це 
використовувалось у процесі спілкування з іншими кланами і племенами, які ідентифікували окреслену 
культурну групу за певними символічними зображеннями. 

Символ визначають як все те, що має певний зміст і сенс, визнаний представниками окремої культури 
[15]. Символи допомагають представникам однієї культури зрозуміти, які дії вчиняють інші сторони [17]. 
Сприйняття, інтерпретації та досвід використання символів варіюються в різних культурах. Отже, символи 
можуть уособлювати особливий зміст для людей, які поділяють одну й ту ж культуру, і не мати глибинного 
смислового навантаження для представників інших культур, одночасно не викликаючи негативної реакції. 

Наприклад, в перший день китайського Нового року китайці, як правило, вдягаються в яскраві кольори, 
такі як червоний, вважаючи, що яскравий колір приносить щастя, благополуччя і удачу протягом всього року. 
Проте цей звичай не є обов’язковим для інших культурних груп. Сьогодні культурна мова людства включає 
все більше і більше візуальних форм спілкування. Навіть використання символів починає змінюватися [23].  

Інтерпретуючи специфіку символу, О. Лосєв висував на перший план його закономірне розкладання 
на безліч перевтілень, що і виступає найоригінальнішою рисою символу. На думку філософа, символ речі, 
хоча і є її відображенням, насправді містить у собі набагато більше, ніж сама річ, оскільки кожну річ ми 
сприймаємо такою, якою вона є в даний момент. Натомість, символ у прихованій формі містить у собі всі 
можливі прояви речі. Сама ця його надзвичайна узагальненість та ідейна насиченість і робить його 
підґрунтям культури [2].  

Таким чином, символ виступає принципом конструювання речі чи феномену, надаючи їм глибинного 
сенсу. Символ породжує річ чи феномен, формуючи їхню внутрішню закономірність. «Це породження є лише 
проникненням в глибинну і закономірну основу самих же речей, представлену в чуттєвому відображенні, 
тільки дуже смутно, невизначено і хаотично» [2, 47]. Символ об’єднує одиничні речі у певну цілісність, 
фіксуючи її  у культурному коді і транслюючи наступним генераціям.  

На думку К.Г. Юнга, роль символів полягає в тому, «щоб зробити життя людей осмисленим. Індіанці 
Пуебла вірять, що вони сини Батька-Сонця, і ця віра надає їхньому життю наповненості (і цілеспрямованості), 
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що виходить далеко за рамки їхнього убогого буття. Це надає їм широкого простору, щоб відбутися як 
особистостям, і забезпечує їм повнокровне і повноцінне життя» [5, 80]. 

Символи породжують відчуття глибокого сенсу існування, що підносить людину над «світом 
споживання». Символи неможливо інтерпретувати в межах формальної логіки, оскільки вони звертаються не 
тільки і не стільки до розсудку, скільки до інстинктів, афектів і емоцій; вони надають можливості осягнути 
життя, адже саме життя породжує емоції та символічні ідеї. 

У процесі осягання символу ми стикаємося не лише з ним самим, а й з неповторністю культури, яка 
його породила [4]. Для антропологів важливо враховувати своє власне культурне тло, коли вони вивчають 
символіку в іншій культурі. Це пояснюється тим, що багато символів, хоча і є подібними за зовнішнім 
виглядом, можуть мати різне значення. Ці символи необхідно інтерпретувати крізь призму певної культури, 
до якої вони відносяться, інакше вони можуть втратити своє унікальне значення. Одним з прикладів 
неправильно витлумаченого культурного символу є символ свастики, який є давнім солярним символом, 
розповсюдженим від Індії до Америки. Оскільки він виглядає майже ідентичним нацистській свастиці, він 
викликає негативну реакцію у багатьох людей.  

Культурні символи зазвичай використовуються для вираження «вічних істин». Вони проходять 
тривалий шлях перетворення і набуття свідомих характеристик, поступово набуваючи якостей колективних 
образів, прийнятих певною культурою [19; 20]. Символи, які є частиною загальнолюдської культури, 
зберігають значний заряд своєї первісної енергії, викликаючи у деяких людей сильний емоційний відгук [10]. 
Ця первісна енергія повною мірою проявлена у природних символах, «які виникають з підсвідомого вмісту 
психіки і являють собою незліченні варіації основних архетипних образів. У багатьох випадках можна 
простежити їхній розвиток аж до першокоренів, тобто ідей і образів, що зустрічаються в найдавніших 
джерелах, які дійшли від первісних суспільств» [5, 84]. 

Давні люди використовували символи як репрезентанти своєї світомоделі – так «народжувалися» 
символи: «По всьому світу, від Африки до Північної Америки та островів Нової Зеландії, доісторичні люди 
залишили численні петрогліфи, на яких зображені знаки або прості фігури на скелі. Багато петрогліфів є 
піктограмами, а деякі можуть бути ідеограмами або символами для представлення ідей або концепції» [16, 
4]. Символічні зображення мають безліч прихованих сенсів. І сьогодні люди постійно несвідомо 
інтерпретують значення символів навколо себе. 

Мова є найчастіше використовуваною формою символізму. Відомі 6 912 живих мов, чия 
різноманітність обумовлена певною ізоляцією. Більшість мов мають свої власні «символи» для позначення 
кожної літери, слова або фрази. Використання мови є адаптивним: наприклад, дві мовні групи контактують 
одна з одною і потребують спілкування. Вони формують мову, що має великий ступінь гнучкості у 
використанні символів мови (моделей звуку) або гібридного набору символів для передачі повідомлень. Ця 
контактна мова – піджин – з часом поступається місцем креолу з більш формальним набором символів 
(слів), граматичними правилами їхньої організації, а також власними носіями мови, які передають мову з 
покоління в покоління [21].  

Мова виступає ключем до світу культури і системою символів, яка дозволяє людям спілкуватися один 
з одним [15]. За Н. Хомскі, мову слід розглядати як «вроджену» здатність людини [9]. Без мови спілкування 
людини є неефективним, оскільки людська думка не формулюється і не транслюється. Отже, мова, як і інші 
символи, надає можливості транслювати культурну спадщину наступним генераціям, сприяючи підтриманню 
культурної ідентичності. Самі символи набувають статусу культурної спадщини, де в закодованій формі 
«приховано» досвід певної культурної групи. 

Наукова новизна. Смислокреативна функція символів створює єдиний культурний простір певної 
групи, який сприяє культурній ідентифікації, виробляє спільний зміст, надає керівних принципів 
індивідуальному існуванню, транслює культурні цінності у майбутнє. Використання символів є адаптивним. 
Це означає, що люди можуть навчитися асоціювати нові символи з усталеною концепцією або нову 
концепцію зі звичним символом.  

Висновки. Символ є одним з найбагатозначніших понять у культурі. Оскільки він представляє 
найглибинніший рівень культури, його сенс не можна розшифрувати прямолінійно, раціонально, натомість, 
його необхідно «емоційно» пережити і відчути, поступово дешифруючи всю безліч його смислів. Символи 
мають глибоке культурно-смислове навантаження, сягаючи давніх часів і відображуючи архаїчне мислення. 
Символи виступають своєрідною мовою та намагаються надати відповідь на найскладніші питання буття. 
Вони спрямовують думку за межі індивідуального життєвого горизонту і набувають нового, несподіваного 
звучання в залежності від розуміння адресата. Символ як накопичувач пам’яті культури наскрізь пронизує всі 
культури, «перекладаючи» архетипи мовою культури, отже, для його інтерпретації необхідно рухатися по 
культурній «вертикалі», намагаючись зрозуміти його первинні смисли. 
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Мета дослідження – системно проаналізувати весільну обрядовість Північної Буковини минулого сторіччя з 

урахуванням шляхів формування обрядової термінології, специфіки її функціонування у просторовому континуумі. Методологія 

дослідження пов’язана з використанням методів синтезу, аналізу, спостереження над мовними фактами, систематизації, 

описовим та порівняльно-історичним методами. Наукова новизна полягає в уведенні до наукового обігу поняття культурний 

простір, який дає змогу висвітлювати мовознавчі проблеми із залученням відомостей гуманітарного циклу. Висновок. Аналіз 

культурної термінології весільної обрядовості Північної Буковини засвідчує єдиний мовно-образний світ української нації та 

водночас специфіку цієї частини українського словника. Обрядова назва – це своєрідна пам’ятка духовної культури нації, ключ 

до знань про його генетичні особливості, психологію та ментальність. Весільна обрядовість реалізує культурні архетипи нації, 

які зумовлюють дотримання традицій у формі обрядодій. Для багатьох обрядодій характерні елементи імітативної та 

контагіозної магії.  

Ключові слова: культурний простір; етнолінгвістика; культурний термін; обрядотермін; буковинські говірки.  
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Культурное пространство буковинской свадебной обрядности  

Цель исследования – системно проанализировать свадебную обрядность Северной Буковины прошлого столетия с 

учетом путей формирования обрядовой терминологии, специфики ее функционирования в пространственном континууме. 

Методология исследования связана с использованием методов синтеза, анализа, наблюдения над языковыми фактами, 

систематизации, описательным и сравнительно-историческим методами. Научная новизна заключается в введении понятия 

культурное пространство, которое позволяет освещать языковедческие проблемы с привлечением сведений гуманитарного 

цикла. Вывод. Анализ культурной терминологии свадебной обрядности Северной Буковины свидетельствует о  едином 

культурно-образном мире украинской нации и  специфике этой части украинского словаря. Обрядовое название – это 

своеобразное свидетельство духовной культуры нации, ключ к знаниям его генетических особенностей, психологии и 

ментальности. Свадебная обрядность реализует культурные архетипы нации, которые обусловливают соблюдение традиций в 

форме обрядов. Для многих ритуалов характерны элементы имитативной и контагиозной магии. 
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Cultural space of Bukovinian wedding ceremony 

The purpose of the article is to systematically analyze the wedding ceremony of Northern Bukovina of the last century, taking 

into consideration the ways of ceremonial terminology formation, the specifics of its functioning in the spatial continuum. The 

methodology of the research is connected with the use of methods of synthesis, analysis, observation of linguistic facts, 

systematization, descriptive and comparative-historical methods. The scientific novelty consists of introducing to the scientific circle 

the notion of cultural space, which allows to research linguistic problems with the use of information of the humanitarian cycle. 

Conclusions. An analysis of the cultural terminology of the Northern Bukovina wedding ceremony testifies the unique language-

figurative world of the Ukrainian nation and, at the same time, the specifics of this part of Ukrainian dictionary. The ritual name is a 

particular remembrance of the nations spiritual culture, a key to the knowledge of its genetic peculiarity, psychology, and mentality. The 

wedding ceremony implements the nations cultural archetypes, which determine the observance of traditions in the form of rites. For 

many rituals, elements of imitative and contagious magic are typical. 
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Актуальність теми дослідження. Культура – сукупність духовних і матеріальних цінностей, створених 

людством – універсальне світоглядне поняття найвищого ступеня узагальнення. У дихотомії мова – культура 

мова посідає особливе місце. З одного боку, мова – важлива частина духовної культури, показник загального 

рівня культури нації, з іншої, мова є засобом відтворення культури, матеріальної та духовної.  

У філології виокремилась галузь знань – етнолінгвістика, яка вивчає змістові відношення мови і 

культури. Наразі у мовознавстві пріоритетні дослідження, що відповідають проблемі мова – мислення – 

культура. Втім, розв’язати філологічні проблеми можна із залученням відомостей дотичних наук гуманітарного 

циклу, які разом формують культурний простір мовознавчих дисциплін. Так, до висвітлення проблем 

діалектології залучено етнографію, фольклористику, народну педагогіку.  

Стан наукової розробки проблеми. Лексика весільного обряду в українському мовознавстві була 

об’єктом дослідження багатьох науковців (М. Бігусяк, Н. Грозовська, В. Дроботенко, І. Магрицька, П. Романюк, 

Н. Хібеба, О. Жвава, В. Шевченко). Проте весільна обрядовість Північної Буковини в культурологічному 

аспекті ще не описана.   

Мета статті – системно проаналізувати весільну обрядовість Північної Буковини (Чернівецької обл.) 

минулого сторіччя з урахуванням шляхів формування обрядової термінології, специфіки її функціонування у 

просторовому континуумі.  

Виклад основного матеріалу. Тенденція сучасного суспільства – звернення нації до своїх витоків – 

привертає увагу мовознавців до діалектології. З-поміж проблем діалектології особливе місце посідає 

дослідження лексики обрядовості, яка відтворює самобутність світовідчуття, архетипні уявлення нації, 

нашарування культур та епох.  

Матеріалом аналізу послугували розповіді носіїв говірок про весільну обрядовість ХХ ст. Північної 

Буковини, які становлять синтез непродукованих і продукованих сегментів, оскільки діалектоносії, 

розповідаючи про весілля, залучають обрядові пісні, обрядові кліше, формули, що супроводжують 

акціональну частину обряду. Фольклорні тексти, що є частиною обрядового дискурсу, нерідко увиразнюють 

значення лексем, виступають джерелом реконструкції культури нації.  

Обрядова лексика належить до культурної частини словника (далі – культурні терміни) національної 

мови, позначає спеціальні поняття на противагу фундаментальним і узвичаєним. Серед обрядових термінів за 

поширеністю виділяємо національні обрядові терміни, які побутують на території усієї України (сватаня, 

заручини); буковинські обрядові терміни, відомі на території Буковини (шити вінок, вити вінок, плести вінок, 

клонити вінок); локальні обрядові терміни, тобто мовні одиниці, які побутують в одній або кількох говірках, 

напр., уклоняти кури, прийти с пирогами у путні. Крім того, у говірках трапляються оказіональні вияви 

обрядових термінів. Так, обрядовий термін переливати молодих може мати форму лити під ноги молодим 

воду, перевертати путню з водов тощо. 

Три типи родинної обрядовості (весілля, народження та поховання) виступають етапом трансформації, 

переходом із одного стану до іншого, рудиментами ініціації. Весільну обрядовість інтерпретуємо як підґрунтя 

для межових родинних обрядів (родильного, поховального). Шлях людства викристалізував довершене 

театралізоване дійство, що дійшло з деякими видозмінами до наших днів, у ньому переплетено магічне та 

прагматичне, в тій чи тій формі збережено залишки попередніх світоглядних систем, відображено психо-

фізичні особливості нації. 

В українців весілля завжди було найбільшим родинним святом, проводилося з почестями, а головне – 

несло в собі високий морально-соціальний зміст. Весільна обрядовість – сукупність ритуальних дій, які 

виконують у певному пісенно-хореографічному супроводі. Вони мають "поліпластове семантичне ритуально-

магічне та соціально-юридичне функціональне навантаження, оскільки під час відправлення різних видів, типів 

і категорій магічних ритуалів відбувається позитивне кодування підсвідомості людини на виконання 

відповідних дій з метою забезпечення злагоди, добробуту в соціумі" [7,  22].  

Весілля як зародження нової сім’ї має довгу передісторію, пов’язану з різними етапами становлення 

дослов’янських і праслов’янських племен на території України, що залишили слід у буковинському весіллі. 

Найдавнішим періодом, який заклав початки весільної обрядовості, був період гетеризму. Припускаємо, що 

залишками гетеризму є слова пле'мінник та 'вуйко, це засвідчують їхні внутрішні форми. У буковинських 

говірках 'вуйко "дядько, батьків або материн брат" [10, 64] розширило семантику, пор. у польській мові та у 

західноукраїнських говірках wuj "дядько (брат матері)" [11, 688]. Етимологічно спорідненими лексемами 

вважаємо вуйко і авункулат. Значення слова авункулат дає змогу говорити про лексему вуйко як релікт 

гетеризму. Пор.: авункулат [лат. avunculus – дядько по матері] – звичай у багатьох стародавніх народів, напр., 

германців, греків (як пережиток – у деяких сучасних народів Африки, Океанії та ін.), він полягає у тісному 

родинному зв’язку між племінником і дядьком зі сторони матері, який повинен піклуватися про племінника 

більше, ніж про рідного сина [9, 14].   

Є відомості, що період гетеризму в пізніші часи заклав поняття пробного шлюбу, коли хлопець з 

дівчиною могли жити разом ще до офіційного вступу в шлюб. Нібито це була перевірка дівчини на 
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спроможність продовжити рід [6]. У наш час такі традиції здаються неправдоподібними, адже в Україні здавна 

цінувалася чесність дівчини, незайманість. Цей етап суспільства залишив релікти у весільній обрядовості 

першої половини ХХ ст. на Буковині. Діалектоносії розповідають, що колись після першої шлюбної ночі 

повинні були представлені докази цноти нареченої. На Хотинщині у цій ситуації акціональна частина обряду 

"замінювала" вербальну, символічного значення набував червоний колір (діалектне мовлення відтворюємо 

орфографічним варіантом): На другий день брали сорочку молодої і клали ў торбу  і це 'несли до ї мами і 

прихо'дили до мами її показували, шо її 'дочка порядочна і всьо. Якшо вона була не порядочна, то вінчальна 

матка могла це розголошувати: ставала коло муру, рвала цятки у себе на шиї, шоп цятки ці розліталисa. Бо 

якшо вона це не зроби, то її буде буліти голова. Коли прихо'дили, ту червону нитку крутили і в’язали татови 

руку, обв’язували і мамі, і  вуйкам, вуй'нам, шо молода чесна  (с. Ширівці Хотинського р-ну). 

З організацією воєнної парубоцької верстви, що була покликана охороняти мирне населення від набігу 

ворогів, стає поширеним викрадання дівчат, які заблукали у лісі чи гаї. Пізніше цю дівчину видавали заміж за 

одного з членів громади або за чужинця, після чого ті переселялися жити у рід. Відтоді походить обряд 

викрадання нареченої на весіллі, який у наш час є рекреативним (розважальним) елементом весільного 

дійства. 

У період мінової торгівлі серед праслов’янських племен існував звичай віддавати дівчину іншому родові 

за викуп. Літописи стверджують, що київський князь Володимир мав віддати за наречену кілька міст. Релікти 

обміну, продажу (викупу) надзвичайно поширені в буковинській весільній обрядовості. Так, у весільному 

дійстві Північної Буковини викуповують наречену, дружок, браму, вінок, деревце. У говірці с. Чорногузи 

Вижницького р-ну реєструємо родову назву – культурний термін – скуп.  

Князівська доба в українському весіллі залишила по собі номінації на позначення головних осіб 

весільної драми – князь (наречений), княгиня (наречена), боярин (дружба), які наразі в буковинських говірках 

перебувають у пасивному складі лексики. 

З історичним розвитком суспільства, формуванням людської свідомості та водночас з новим 

християнським поглядом на мораль, сімейне життя та ставлення до жінки архаїчні весільні традиції 

змінюються новими. Найпоширенішою стає практика укладання шлюбу за згодою закоханих, парубка та 

дівчини, за попередньою домовленістю, але часто трапляються випадки одруження дітей за бажанням 

батьків, які могли домовитися без згоди наречених чи одного з них, часто при цьому вирішальну роль 

відігравав майновий стан зацікавлених сторін. Сватання на Буковині справді набувало форми куплі-продажу, 

діалектний дискурс "рясніє" словами на позначення економічних відносин: закладатиси, 'заклат, за'ліг, ў замін: 

Прийшли старости до дівчини, 'пили могорич. Діўчина давала шос ў за'ліг / чи коуйор, чи якус одижину (с. 

Пашківці Хотинського р-ну). Ідею перемовин між зацікавленими сторонами, у результаті яких виникає 

домовленість, реалізує слово го'дитисu: Го'дивси с сватами неньо, бо він умiв балакати  (с. Неполоківці 

Кіцманського р-ну). Дослідник буковинської обрядовості А. Яківчук стверджує, що процес домовленості між 

батьками молодих на Буковині мав назву робити контракти, "батьки торгувалися між собою за посаг 

(придане). Це називалося робити контракти" [1, 295]. 

Ритуал перев’язувати старостів "є відгомоном давнього звичаю зв’язувати гостей-чужинців, поки 

представники роду дівчини не з’ясують, чи все, що вони говорили, є правдою, щоб вирішити, чи можна туди 

віддавати родичку" [6, с. 206], трансформувався в обрядодію чіп’яти моло'дому 'фустку (ша'лянку). Впродовж 

всього весільного дійства збоку у молодого вздовж штанів висіла хустка (турпан, шалянка).   

Центральною подією весільної драми є обрядодія, пов’язана з виготовленням вінка, який виступає 

символом чистоти, незайманості нареченої. Цьому етапу передував ритуал йти у барвінок, рвати барвінок. 

Наречена рвала барвінок для вінка чистою хустинкою через калач, випечений у формі кола (колач з дєрков, 

колач з диров, колач до барвінку, колач з дучков).  

Весільне дійство має спільні риси з античною драмою, в якій велика роль відводилася хору. Так, кожну 

акціональну частину весільної драми супроводжувала вербальна (спів), однак у наш час сталою рисою 

весільної драми є музичний супровід шиття вінка, звідси весільні обрядотерміни співати до вінка, 

переспівувати, співати весільної, це 'було с співанками.  

Зазвичай весільні обрядові пісні під час шиття вінка дублюють акціональну частину обряду, пор.: Ой 

упала звізда з неба (2 р.), аж тепер нам ненька треба. Треба ненька та й мамочки, та й рідної родиночки. Та й 

Господь (2 р.) помагає, ненько вінок зачінає. Дайте йому голку, голку (2 р.) та й до того нитку шовку. Та й най 

Господь помагає, мамка вінок почінає білесенькими рученьками (2 р.), дрібнесенькими сльозоньками (с. 

Суховерхів Кіцманського р-ну).  

Обрядодія шити вінок, п'лести вінок, вити вінок складається з кількох конкретних дій на основі 

пересторог і магічного мислення: довга, нова, червона нитка не повинна плутатися в руках того, хто шиє, дію 

можуть виконувати різні дійові особи.  

В українській весільній обрядовості побутував культурний термін ладкати "співати весільні пісні" (назву 

фіксує Словник буковинських говірок, проте слово вийшло з ужитку). Обрядотермін ладкати мотивує окрик "Ой 
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Ладо, Ладо", який колись супроводжував весільні пісні. Слово лада, відоме багатьом слов’янським мовам, 

зазвичай використовується зі значеннями "чоловік, дружина", ладый "милий, коханий"; за О. Потебнею, 

походить від теоніма Лада. У болгарській мові лада "друга дочка у сім’ї, яка у весільній обрядодії ладування 

йде по воду" [12, ІІ, 447]. Лада-Богородиця – "Мати більшості богів – вважалася богинею краси, любові і 

шлюбу" [5, 91]. У говірках Нижньої Наддніпрянщини "забулося" значення культурного терміна ладкати, за 

словом закріпилося нове значення на основі функції весільних пісень – дублювання акціональної частини 

весільного дійства, звідси 'ладкати "упрошувати, вговорювати" [13, ІІІ, 241].  

Шиття вінка закінчує театралізована дія, яка має символічне значення – це своєрідне благословення 

молодих. У говірках обрядодія має назви: вікуповувати вінок, купувати вінок, відобрати вінок, уклонити віночок, 

благословити вінок. Батьки наречених дають символічну плату за вінок, пригощають учасників дійства, свашки 

співають: Приступіть, неньку, приступіть, мамко, до тесового столу. Вікупіть, неньку, вікупіть, мамко, у 

свашечок вінок. Бо свашечки си попили, та й чи файний вінок шили? (с. Суховерхів Кіцманського р-ну).  

Батьківське благословення молодих у буковинських говірках має назви: клонити вінок, клонити над 

головов колачі з вінком, клонити колачі, клонити до колачіў, клонити на голову колачі, бити три рази колачєм 

по голові, кланятисa, кланяня, кланятиса до караваю, клонити голову до стола. У весільній обрядовості 

Північної Буковини невербальна пантомімічна дія, вербалізована дієсловом клонити "нагинати що-небудь 

донизу; нахиляти", стає символом благословення. Специфіка батьківського благословення в тому, що його не 

супроводжує вербальний компонент. Деякі дослідники висловлювали думку про те, що найбільш ранньою 

формою фіксування шлюбу було батьківське благословення хлібом-сіллю молодих. 

У весільній обрядовості Північної Буковини реєструємо обрядодії, які відтворюють референтну 

ситуацію, напр., чисати молоду. За розповідями діалектоносіїв, обряд зберіг архаїчні риси – залишки 

тотемного світобачення – наречену садили на вивернутий кожух, "що символізував жертовну тварину і за 

тотемними віруваннями був запорукою майбутнього добробуту" [6, 215], магічного значення набувала сокира, 

яка мала лежати поряд. Обрядодія чисати молоду – це своєрідне прощання з незаміжнім життям, яке могло 

відбуватися, напр., на Вижниччині у день весілля чи напередодні шлюбу, у селах Кельменецького р-ну під час 

післявесільних обрядодій (тобто обрядодія має локальні часові вияви).   

У буковинській весільній обрядовості збереглись релікти давнього світобачення, які перетворилися у 

символи. Таким архетипним залишком є коло. "Магічне триразове обертання по хаті бере, напевно, свій 

початок від шлюбної звичаєвості давніх слов’ян" [3,  75]. Учені зауважують, що звичай ходити в хаті по колу – 

це залишок звичаю ідолопоклоніння. У весільній обрядовості буковинців не збереглись назви обрядодій на 

позначення імітації руху сонця, вони існують у формі опису: ставати у коло, ставати у круг, заводитиси колом, 

ставати колом, молода водит процесію тричі навкруг столу, окружляти стіл, заводити три рази кругом стола, 

три 'рази навпирет порога опходити, робити круг на загороді. Буковинський етнолог ХІХ ст. Р. Ф. Кайндль 

зазначає, що після триразового обходу столу молода сідає на призначене їй почесне місце, при цьому вона 

непомітно підставляє стільки пальців руки під себе, скільки років бажає бути бездітною [4, 24].  

У слов’ян колесо вважалося символом сонця. Зв’язок цього предмета з сонцем сягає давніх уявлень 

про колісницю володаря небесного вогню Перуна. Сонцю, як втіленню небесного вогню, приписувалась 

очищувальна сила. Триразовий обхід молодого навколо стола відомий і в інших місцевостях України початку 

ХХ ст., збереглась ця обрядодія на Волині та Покутті [3, 106]. Вона відома ще під назвою карагід, пор. рос. 

хоровод "народна гра, учасники якої рухаються по колу з піснями і танцями". М. Фасмер пов’язує походження 

лексеми хоровод з гр. хорос "груповий танок". Б. Рибаков у праці "Язычество древних славян" зазначає, що 

лексема хоровод (карагод) має зв’язок з ім’ям слов’янського бога сонця Хорса, яке означає "круглий" [12, ІV, 

246]. Назва обрядодії карагід не збереглась у буковинських говірках, однак генетична пам’ять нації 

перетворила його у вигук, увела до мовленнєвого кліше. Так, у с. Митків Заставнівського р-ну, коли молодий 

приходив за молодою, старший дружба вигукував: Кара'гід 'хашча! Чия дівка краща? Чи попова, чи дякова? 

Таки наша, мужикова. Діалектоносії не можуть пояснити значення та походження слова карагід, хоча в 

буковинських говірках побутує слово кара'годитися "голосно розмовляти, сперечатися, шуміти".  

У говірці с. Хрещатик Заставнівського р-ну обдаруванню молодих передує обрядодія заводити на посаг 

(ймовірно, первісно заводити на посад). Однак, загальноукраїнський весільний термін посад "місце за столом, 

де сидять наречений і наречена", у буковинців не зберігся, обрядовий термін народна етимологія 

"пристосувала" до більш звичної назви 'посаг "придане, подарунки". Культурний термін ілюструє обрядова 

пісня, яку виконують під час обдарування молодих: Потому починайут ви'тати моло'дих, заводє молодих на 

'посаг і співайут: Ой летіла зузулечка через сад і просила молоденьких на по'саг. 

Взаємини з сусіднім румунським етносом в українській обрядовості Північної Буковини залишили низку 

обрядових термінів. Так, реліктом колишнього архетипу "купівлі-продажу" у весільній обрядовості буковинців 

залишився обрядовий термін вадро'ве: Дружби молодої стоют під її ворітьми, шоб у'зяти з моло'дого вікуп, 

вадро'ве (с.Топорівці Новоселицького р-ну). Обрядотермін вадро'ве, фонетичний варіант – вагро'ве, має 
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зв’язок з румунським словом vặdặrit "мито за переправу (vad)" [8, 745]. Народна свідомість перенесла 

соціально-економічне поняття  на весільну обрядовість.  

У буковинських говірках як дублет до слова 'віно функціонує обрядотермін дзестра у фонетичних і 

граматичних варіантах дзестри, дзестро, зестра, зестро, зестри, цестря, що свідчить про його активне 

використання: Дивиси на дівку/ а ни на дзестру (с. Кам’яна Сторожинецкого р-ну). Лексема дзестра "посаг; все 

майно, крім худоби і грошей"– запозичення із східнороманських мов; румунске zestre "посаг"; мабуть, 

пов’язане з латинським dextra "права рука, десниця", споріднене з праслов’янським desnъ [2, ІІ, 58].  

Аналогом серпанку в національному костюмі українців виступають різнокольорові стрічки, які 

прикрашають головний убір нареченої. Причому ця реалія в буковинських говірках має назви, зумовлені 

різним походженням: 'коди – румунське слово (рум. cоadặ  "шлейф" [8, 74]); 'бинди – німецьке, с'тоншки, 

с'тон’чики – польські.  

Словник буковинських говірок фіксує слово струц "невелика весільна квітка, яку чіпляють гостям’". 

Запозичення з румунської мови (struţ "букет квітів" [8, 652]) на українському мовному ґрунті звузило  семантику.  

На Буковині поширеною назвою на позначення весільного обрядового хліба є 'женва, слово побутує у 

фонетичних та граматичних варіантах: 'женва, 'жинва, 'жевна, 'жевно, 'жовно. Лексема 'женва румунського 

походження: jimblặ "білий хліб, біла булка, франзоля" [8, 279]. У с. Котелеве Новоселицького р-ну випікали 

весільні калачі у вигляді вісімки. У селах Хотинського, Глибоцького, Кельменецького р-нів 'жевно "калач, який 

матка намащує медом і роздає гостям". У с. Черепківці Глибоцького р-ну, с. Рухотин Хотинського р-ну калач – 

'жинва –  мав форму голуба.  

Висновки. Аналіз культурної термінології весільної обрядовості Північної Буковини засвідчує єдиний 

мовно-образний світ української нації та водночас специфіку цієї частини українського словника. Обрядова 

назва – це своєрідна пам’ятка духовної культури нації, ключ до знань про його генетичні особливості, 

психологію та ментальність. Весільна обрядовість реалізує культурні архетипи нації, які зумовлюють 

дотримання традицій у формі обрядодій. Для багатьох обрядодій характерні елементи імітативної та 

контагіозної магії. Весілля, виступаючи однією з найархаїчніших форм народної обрядовості, відображає 

суспільну психологію, народну мораль, етнічні норми, світоглядні уявлення, традиції, культурні набутки та 

вірування нації, що формувалися впродовж століть. 
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FINANCING OF CULTURE AS ONE OF THE WAYS FOR SOLVING  
SOCIO-CULTURAL PROBLEMS 

 
The purpose of the article is to study the forms of state participation in financing of culture in order to solve socio-cultural 

problems in the context of decentralization. The methodology of the research is characterized by a complex combination of general 
scientific (formal-logical, method of analysis and synthesis), philosophical (dialectical) and special (comparative, formal-legal) methods, 
which gave an opportunity to study the experience of other states and Ukraine in the sphere of state participation in financing of culture 
to overcome socio-cultural problems. The scientific novelty of the work lies in carrying out a comprehensive study of the state's 
participation in the financing of culture in Ukraine and in the world in order to overcome socio-cultural problems in the context of 
decentralization reform, and defining the forms of such participation. Conclusions. Ukraine takes direct and indirect participation in 
financing the culture in order to overcome socio-cultural problems regarding the decline of spirituality and prevention of a humanitarian 
catastrophe. The main forms of state participation in financing the culture include direct budget financing (at the expense of state and 
local budgets). Indirect participation provides certain special rights for more efficient use of own funds by budgetary institutions – cultural 
institutions. 

Key words: budget financing of culture; budget funds executers; own funds of budget institutions; grants in the field of culture; 
partner participation in the financing of culture. 

 
Сударенко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового 

та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету; Сенченко Людмила Василівна, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного 
торговельно-економічного університету 

Фінансування культури як один із шляхів вирішення соціокультурних проблем 
Мета статті полягає у дослідженні форм участі держави у фінансуванні культури з метою вирішення соціокультурних 

проблем в умовах децентралізації. Методологія дослідження характеризується комплексним поєднанням загальнонаукових 
(формально-логічний, метод аналізу та синтезу), філософського (діалектичний) та спеціальних (порівняльний, формально-
юридичний) методів, що дало можливість вивчати досвід інших держав та України у сфері участі держави у фінансуванні 
культури для подолання соціокультурних проблем. Наукова новизна роботи полягає у здійснені комплексного дослідження 
питань участі держави у фінансуванні культури в Україні та світі з метою подолання соціокультурних проблем в умовах 
реформи децентралізації, визначені форм такої участі. Висновки. Україна бере безпосередню та опосередковану участь у 
фінансуванні культури з метою подолання соціокультурних проблем щодо занепаду духовності та запобігання гуманітарної 
катастрофи. До основних форм участі держави у фінансуванні культури належать безпосередньо бюджетне фінансування (за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів). Опосередкована участь полягає у наданні певних спеціальних прав щодо 
більш ефективного використання власних коштів бюджетними установами – закладами культури. 

Ключові слова: бюджетне фінансування культури; розпорядники бюджетних коштів; власні кошти бюджетних установ; 
гранти у сфері культури; партнерська участь у фінансуванні культури. 

 
Сударенко Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного, финансового 

и информационного права Киевского национального торгово-экономического университета; Сенченко Людмила Васильевна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного, финансового и информационного права Киевского национального 
торгово-экономического университета 

Финансирование культуры как один из путей решения социокультурных проблем 
Цель статьи заключается в исследовании форм участия государства в финансировании культуры с целью решения 

социокультурных проблем в условиях децентрализации. Методология исследования характеризуется комплексным 
использованием общенаучных (формально-логический, метод анализа и синтеза), философского (диалектический) и 
специальных (сравнительный, формально-юридический) методов, что позволило изучить опыт других государств и Украины в 
сфере участия государства в финансировании культуры для преодоления социокультурных проблем. Научная новизна 
роботы состоит в проведении комплексного исследования вопросов участия государства в финансировании культуры в 
Украине и мире с целью преодоления социокультурных проблем в условиях реформы децентрализации, определении форм 
такого участия. Выводы. Украина принимает прямое и опосредованное участие в финансировании культуры с целью 
преодоления социокультурных проблем относительно упадка духовности и предотвращения гуманитарной катастрофы. К 
основным формам участия государства в финансировании культуры принадлежит бюджетное финансирование (за счет 
средств государственного и местных бюджетов). Опосредованное участие состоит в предоставлении специальных прав в 
сфере более эффективного использования собственных средств бюджетными учреждениями – учреждениями культуры.  

Ключевые слова: бюджетное финансирование культуры; распорядители бюджетных средств; собственные средства 
бюджетных учреждений; гранты в сфере культуры; партнерское участие в финансировании культуры. 
 

Relevance of the research. Each state independently determines the limits of participation in the financing of 
its functions, in particular, of culture and art. The low priority of culture in government budgets was numbered as a 
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problem by 46% of respondents interviewed by the Budapest Observatory (Budapest Observatory of Culture) as 
part of a study on the Barometer of Cultural Policy [16]. Ukraine is not an exception, where scarce funds are 
allocated to finance the culture. Another issue that needs to be studied is the existence of conflicts between the 
norms of cultural legislation and budget law. 

The purpose of the study is to determine the forms of state participation in financing of culture in order to 
address socio-cultural problems in the context of decentralization. 

Analysis of recent research and publications. As of today, a number of scientific articles were devoted to the 
issue of financing of culture [3; 15; 17; 19]. The first comprehensive study of the legal basis for financing cultural 
expenditure in Ukraine was made by Nechaj A.A. in 1995 [6]. However, since that time, there have been changes in 
the directions of development of our state, world outlook and legislation. All this leads to the need to investigate the 
issue of state participation in the financing of culture, especially in the context of decentralization reform. 

Presenting of main material. The issue of support and development of culture is one of the main problems of 
the development of the state. Culture is viewed from different perspectives as the basis of the identity of nations and 
nationalities as the fundamental basis for the development of the individual, both as a historical value and as an 
economic sector. The state pays more attention to the support and development of culture, more stable society and 
the lower level of crime. "The decline of spirituality leads to human degradation. ... Modern society is experiencing 
the so-called "crisis of personality" – the loss of those internal constraints and integrity that do not allow human 
societies to fall into the abyss of their dark instincts. Our civilization is money and material. ... The lack of a sufficient 
level of financing of the sphere of culture by the state leads to distortion, and sometimes to the abolition of genuine 
national cultural values in favor of anti-values that are formed and imposed on society ... The public need for the 
development of taste by far exceeds its market valuation and therefore the production of cultural goods aimed at the 
development of taste must subsidized "[15, 197-199]. 

The forms of state participation in the financing of culture in different countries vary according to historical, 
cultural, legal traditions, customs and practices. "States with a rich heritage, large artistic collections and cultural 
traditions convert these assets into tourism and emphasize the patronage form of support for creative activity. States 
that are less fortunate in history, study culture as part of the educational space (in particular, Finland) as an area of 
experimentation, creativity and innovation "[16]. "In France, the state pays for 99% of the total funding of cultural 
activities, and the share of sponsors and patrons of the arts is 1%. Significant expenditures of the central budget of 
Austria are allocated to performing arts (46,6%); expenditures on museums, archives and architectural monuments 
(39-44%) predominate in the central budgets of Italy, the Netherlands and Switzerland [18, 90]. 

In Ukraine, the share of expenditures on culture, set in the actual living wage, is 1,7%, that is 63 hryvnias per 
month. Moreover, more than a third of the population of Ukraine is not able to satisfy their own cultural needs [12]. 
Budget funds for financing the culture can be allocated from all levels of the budgetary system of Ukraine, except for 
budgets of villages, settlements, cities. A financing of cultural and artistic programs of local importance may be made 
from all budgets included in the budget system of Ukraine [2]. System analysis of the norms of the Budget Code of 
Ukraine and the Law of Ukraine "On Culture" gives grounds to assert that the mentioned legal acts operate with 
different terminology. Thus, the object of allocation of funds from budgets in Ukraine is state cultural and educational 
programs and events, theatrical-entertainment programs and cultural and artistic events. At the same time, Art. 23 of 
the Law of Ukraine "On Culture" defines the list of the basic network of cultural institutions of the national and local 
level [11]. It is logical to suppose that state-level institutions are financed by the State Budget (their list is approved by 
the central executive authority, which ensures the formation of state policy in the spheres of culture and arts 
(hereinafter – the Ministry of Culture)), and the basic network of local culture institutions (the list of which is approved 
local executive authorities and local self-government bodies) from local budgets. The above mentioned conclusion is 
confirmed by the Report of the Council of Europe Experts on the Review of the Cultural Policy of Ukraine, which 
states that "... basic cultural services are provided and financed through local administrations, including support for 
libraries, cultural buildings, clubs, museums, theaters or exhibitions. Decision regarding support of local cultural 
infrastructure is taken by local authorities (regional and municipal) under the control of the Ministry "[14]. 

It should be noted that this is a well-established practice in the world. The state assumed responsibility for the 
maintenance of national museums, symphony orchestras, theater and dance groups, archives and national libraries. 
The regions are responsible for the dissemination, approval and support of all cultural activities, local authorities – for 
the content of infrastructure for cultural events, as well as calendar planning for cultural events. In this case co-
financing is possible [19, 87]. 

Ukraine chose the following method of decentralization as the consolidation of territorial units at the basic 
level. Positive aspects of decentralization should include the fact that there is an annual increase in local budgets' 
own revenues. Thus, local budgets increased their own revenues in January 2019 compared to January 2018 by 
UAH 3,3 billion (+ 21,4%), and budgets of cities of regional importance – by UAH 1,4 billion (+ 20,6%) [5]. 
Consequently, the budget surplus might have been sent to financing of the culture. Also positive, in our opinion, is 
the introduction of international experience of creative approaches to solving problems attracting people to develop 
throughout life. 

One of these ways is the approval of the State social standards for the provision of public libraries for citizens 
[10]. The public library should have one computer for 500-1500 people in the service area, and internet access. 
Adoption of this decision will allow not only to preserve public libraries in villages, but also provide an opportunity to 
provide library services in full, and will contribute to ensuring the development of people throughout their lives 
(training of the elderly in the use of the Internet, etc.). There are over 11,2 million young people aged 14 to 35 living 
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in Ukraine – about 25% of the population of the state. For them, youth spaces are created: hubs, coworkings, 
vacations for leisure, clubs, summer and youth leadership courses, law education events, cinema and animation 
festivals, patriotic camps, bible and book-quests, night excursions, English language courses and clubs, talk-show, 
various trainings and master classes, study visits, involvement in youth volunteering, publishing magazines, etc. For 
today in Ukraine there are already 4 youth spaces [1, 4, 11]. During 2017-2018, 27 media libraries (multifunctional 
space, where children not only receive new knowledge, but also rest) were opened in Zhytomyr region [4]. 
Consequently, the decentralization reform is aimed at implementing the idea of human-centeredness in the financing 
of culture. 

The responsibility of public authorities and local self-government bodies is to provide priority additional budget 
financing of central libraries of state and communal ownership forms at the expense of sources specified in Art. 9 of 
the Law of Ukraine "On libraries and library affairs" [7]. Additional financing of public libraries may be provided by the 
Ukrainian Book Institute at the expense of the State Budget of Ukraine and/or at the expense of funds received by 
the Ukrainian Institute of Books as grants, donations, gifts, etc., with the purpose of financing public libraries. 

To the positive moments of state participation in the financing of culture should include that from December 
2015 state and communal institutions of culture of Ukraine acquired the right to place on separate current accounts 
with public sector banks (State Oshhadbank of Ukraine, State Export-Import Bank of Ukraine, Ukrghazbank and 
Pryvat Bank) parts of their revenues received as a fee for services provided by their main activities, charitable 
contributions and grants [2]. The cultural institutions use them in compliance with the requirements of Articles 13 and 
51 of the Budget Code. When accruing interest on the balance of funds on current accounts, they are credited to a 
special registration at the Treasury. Consequently, the state grants the right not only to keep funds in public sector 
banks, but also to receive interest on the balance of funds. 

The lack of a state response to the residual principle of financing a culture can lead to a humanitarian 
catastrophe [12]. Taking into account the scarcity of budgetary funds allocated for financing culture, the legislation 
states that in the case of receiving funds from the provision of paid services, voluntary donations of individuals and 
legal entities, including foreign ones, from other sources not prohibited by law, in particular, "... financing certain 
cultural programs, shares of state authorities "[20, 123], budget allocations of state and communal institutions of 
culture do not decrease [11]. 

For European countries, there is also a characteristic funding of culture based on partnership participation (a 
combination of public and private funds). So France envisages participation of the state and a partnership 
contribution at the level of 5:1, with funds allocated on condition of preliminary collection of sponsorship funds [19, 
91]. Starting from 2015, Ukrainian cultural institutions, like other businesses, have acquired the right to receive state 
aid – support in any form at the expense of state resources or local resources [8]. If at the expense of the budget in 
any form the provision of state aid to cultural institutions is provided, the main budget executors add to the budget 
request a copy of the relevant decision of the Antimonopoly Committee [2, Art. 35]. This does not apply to projects 
implemented by the Ukrainian Cultural Foundation [8, Art. 3]. In the case of provision state support, "the possibility of 
cross-subsidizing business activities at the expense of state support should be excluded (for example, by distributing 
accounts for accounting of the main activity in the field of culture (non-commercial activities) and additional activities 
(commercial activities)" [9]. To ensure the targeted use of funds by the cultural institution, the corresponding funds 
from the budget are allocated in the form of transfers. For the purposes of maintaining and preserving the national 
cultural heritage, provided that the impact of such state aid on competition is insignificant, state aid may be 
recognized as admissible [8]. The Ukrainian Cultural Foundation is a budget institution, which activities are directed 
and coordinated by the Ministry of Culture [13]. The Fund is entitled to provide grants for projects, which value 
exceeds 150 minimum wages established on the first of January of the respective year, as well as the right to 
support projects under co-financing conditions. This is another two forms of state participation in the financing of 
culture. 

In European states, state financing of culture is carried out also on the basis of intergovernmental transfers, by 
transferring targeted and general transfers to regional and local budgets. Danish municipalities have a block grant for 
funding libraries; funds are allocated between budgets in proportion to the population [19, 91]. However, there are no 
separate intergovernmental transfers for financing of culture in Ukraine. 

Conclusions. Ukraine takes direct and indirect participation in financing of culture in order to overcome socio-
cultural problems regarding the decline of spirituality and the prevention of a humanitarian catastrophe. Thus, one of 
the main forms of state participation in the financing of culture is direct financing from the budget (at the expense of 
the state and local budgets). The indirect participation of the state in the financing of culture is to provide certain 
special rights for the more efficient use of own funds by budgetary institutions – cultural institutions. The 
decentralization reform is aimed at implementing the idea of human centeredness in financing culture. Taking into 
account the scarcity of budgetary funds allocated to culture, the state does not prohibit receiving funds from other 
sources of financing not prohibited by law, without reducing budget allocations. The article considers only the most 
important problems that require a decision and further research as soon as possible, but a detailed mechanism of 
financing of culture is still to be developed. 
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КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
 

Мета роботи – окреслити основні напрями і перспективи дослідження взаємозв’язку та здатності туризму задовольняти  

культурно-рекреаційні потреби людини. Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні низки 

методів, інтегрованих з культурологічного, економічного, психологічного, соціологічного підходів до формування виваженого 

розуміння взаємозв’язку туризму і культурно-рекреаційних потреб населення. Наукова новизна полягає у спробі в межах 

української культурології обґрунтувати важливість, окреслити основні напрями дослідження культурно-рекреаційних потреб у 

контексті розвитку туристичної галузі. Висновки. Культурно-рекреаційний туризм стає найбільш популярною формою 

проведення дозвілля і відпочинку серед різних верств населення, поступово перетворюючись у своєрідну форму реалізації 

індивідуальних потреб людини, яка дає їй можливість відновлювати фізичні сили й забезпечує психоемоційну рівновагу. 

Ефективність культурно-пізнавального туризму як способу забезпечення рекреаційно-дозвіллєвих потреб людини полягає 

також у підтримці соціального статусу, отриманні нових вражень тощо. Це вимагає доповнення визначення рекреаційного 

туризму: це подорож із метою відпочинку, оздоровлення і лікування, яку здійснюють за безпосереднього використання 

природних властивостей клімату, мінеральних вод, грязі, привабливих ландшафтних та культурно-пізнавальних ресурсів  як 

засобу задоволення потреб людини не лише у відпочинку і релаксації, а й у отриманні нових вражень, підтримці соціального 

статусу, соціальній адаптації та самореалізації. 

Ключові слова: туризм; культурно-рекреаційні потреби; дозвілля; відпочинок; рекреаційний туризм. 
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искусств  

Культурно-рекреационные потребности в контексте развития туризма 

Цель  работы - определить основные направления и перспективы исследования взаимосвязи и способности туризма 

удовлетворять культурно-рекреационные потребности человека. Методология исследования основана на междисциплинарном 

сочетание ряда методов, интегрированных с культурологического, экономического, психологического, социологического подходов к 

формированию взвешенного понимания взаимосвязи туризма и культурно-рекреационных потребностей населения. Научная 

новизна заключается в попытке в пределах украинского культурологии обосновать важность, определить основные направления 

исследования культурно-рекреационных потребностей в контексте развития туристической отрасли. Выводы. Культурно-

рекреационный туризм становится наиболее популярной формой проведения досуга и отдыха среди различных слоев населения, 

постепенно превращаясь в своеобразную форму реализации индивидуальных потребностей человека, дает ему возможность 

восстанавливать физические силы и обеспечивает психоэмоциональное равновесие. Эффективность культурно-познавательного 

туризма как способа обеспечения рекреационно-досуговых потребностей человека заключается также в поддержке социального 

статуса, получении новых впечатлений и т.д. Это требует дополнения определения рекреационного туризма: это путешествие с 

целью отдыха, оздоровления и лечения, которое осуществляется при непосредственном использовании природных свойств климата, 

минеральных вод, грязи, привлекательных ландшафтных и культурно-познавательных ресурсов как средства удовлетворения 

потребностей человека не только в отдыхе и релаксации, но и в получении новых впечатлений, поддержке социального статуса, 

социальной адаптации и самореализации. 

Ключевые слова: туризм; культурно-рекреационные потребности; досуг; отдых; рекреационный туризм. 
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Cultural and Recreational Requirements in the Context of the Development of Tourism 

The purpose of the article is to outline the main trends and perspectives of studying the interrelationship and ability of tourism 

to meet the cultural and recreational needs of man. The methodology of the research is based on the interdisciplinary combination of a 

number of methods integrated with the cultural, economic, psychological, and sociological approaches to the formation of a balanced 

understanding of the relationship of tourism and cultural and recreational needs of the population. The scientific novelty consists in the 

first attempt within the limits of Ukrainian cultural studies to substantiate the importance, to outline the main directions of study of cultural 

and recreational needs in the context of the development of the tourism industry. Conclusions. Cultural and recreational tourism is 

becoming the most popular form of leisure and recreation among different sections of the population, gradually becoming a peculiar 
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form of realization of individual needs of a person, which gives it the opportunity to restore physical strength and provides psycho-

emotional balance. The effectiveness of cultural-cognitive tourism as a way to ensure the recreational and leisure needs of people is 

also in maintaining social status, gaining new impressions, etc. This requires completing the definition of recreational tourism: it is a trip 

for the purpose of rest, improvement and treatment, which is carried out for direct use of natural properties of the climate, mineral 

waters, mud, attractive landscape and cultural and cognitive resources as a means of meeting the needs of people not only in recreation 

and relaxation, but also in obtaining new impressions, support of social status, social adaptation and self-realization. 

Key words: tourism; cultural and recreational needs; leisure; recreation; recreational tourism. 

 

Актуальність теми дослідження. На тлі загальної демократизації суспільного життя, яка призвела до 
спрощення процедури оформлення дозволу на поїздки, а також стандартизації послуг у цьому сегменті 
туризм, зокрема міжнародний, став чи не однією з провідних галузей більшості  економік різних країн за 
рахунок здатності впливати на стабілізацію соціокультурних і економічних процесів, забезпечувати 
надходження інвалютних коштів,  покращувати місцеву  інфраструктуру та засоби комунікації, створювати  
робочі місця тощо. Тобто за рахунок змоги фактично перетворювати країну чи окрему територію у 
дестинацію, яка розуміється як привабливий насамперед для туристів  регіон з розвиненою відповідною 
інфраструктурою та сферою послуг. Усе зазначене вище актуалізує різноспрямовані дослідження туризму як 
міждисциплінарного феномена, який однаковою мірою перебуває у полі наукового зацікавлення і економістів, 
і менеджерів, а останнім часом концептуалізується у межах соціогуманітарних дисциплін, зокрема соціології 
та культурології, активно займаючи провідні позиції в соціогуманітарних дослідженнях. 

Ступінь наукової розробки. На сьогодні дослідженню різних аспектів туризму присвячено значний 
масив публікацій і в межах української, і зарубіжної науки. Так, дослідженню туризму в межах 
соціогуманітристики присвячені праці таких українських науковців, як Г. Гарбар, І. Голубець, Г. Вишневська, 
В. Жадько, В. Кулік, Л. Божко, В. Кушнарьов, І. Мініч, Е. Полушина-Брояко, В. Сіверс, Е. Слободенюк та ін. 
Однак у межах нашої розвідки інтерес представляють праці, в яких аналізується туризм у зв’язку з його 
здатністю  задовольняти рекреаційні потреби подорожуючих, зокрема  його оздоровча, спортивна, 
розважальна, пізнавальна функції:  О. Бейдик [1], Т. Ткаченко [8], І. Афанасьев, Л. Устименко [9], І. Смаль, 
В. Смаль [7], Н. Кравченко [3], С. Кузик [4], В. Кифяк [2] та ін. На жаль, дослідженню туризму в цьому аспекті 
присвячено  ще досить мало досліджень у межах культурологічних студій, що й спонукає підвищену увагу до 
цього питання в українських вчених цього наукового напряму. 

Мета статті – окреслити основні напрями і перспективи дослідження взаємозв’язку та здатності 
туризму задовольняти  культурно-рекреаційні потреби людини.  

Виклад  основного матеріалу. Сьогодні туризм стає чи не однією з найбільш популярних форм 
проведення дозвілля. Насамперед, звичайно, це стосується періоду щорічної  відпустки або більш тривалих 
вихідних під час святкових днів. Дослідники навіть відмічають, що саме введення оплачуваних відпусток, 
зростання кількості вихідних упродовж робочого року на тлі можливості менше приділяти уваги побутовим 
справам, а також мандрувати з маленькими дітьми – чи не найбільш вагомі причини популяризації туризму 
та перетворення його на масову форму відпочинку серед різних верств населення. Також загальне 
зростання добробуту останнього позбавило туризм, зокрема міжнародний, статусу привілейованої форми 
проведення дозвілля як виключної можливості заможних громадян – як це можна було спостерігати на 
момент його активізації, наприклад, вже у ХХ столітті.  

З іншого боку, у результаті змін у трактуванні та розумінні значення вільного часу для людини, а також 
прагнення підтримати середній клас, який є основою будь-якого «здорового» суспільства,  на початку ХХ 
століття, зокрема  в Сполучених Штатах Америки, відбувся перерозподіл праці у суспільстві, а також суттєві 
зрушення в рекреаційних практиках та дозвіллєвій діяльності, домінуючою в яких стала  розважальна 
складова, яка володіла чи не найбільшою здатністю перетворитися не лише у засіб задоволення вишуканих 
смаків еліти, а й  стати засобом відпочинку та відволікання від побутових та робочих проблем для 
середнього прошарку населення. На думку російської дослідниці Т. Кузуб, у результаті саме середній клас 
американського суспільства відіграв ключову роль у формуванні масової культури і «суспільства дозвілля 
або суспільства відпочинку» [5, 78–80]. Згодом ця тенденція охопила Великобританію та інші країни Європи. 

Також новітня медицина, різноманітні соціальні програми, запровадження досить низької межі 
пенсійного віку в європейських країнах після Другої світової війни дали можливість залучити до лав 
мандруючих тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, має достатньо вільного часу, однак навряд чи 
може вважати себе людиною похилого віку. 

Серед причин активного розвитку масового туризму також дослідники відзначають розширення 
туристських маршрутів, зокрема в країни  Азії, які тільки фактично з кінця 80-х років ХХ століття стали 
відкритими для масових подорожей. 

Відтак, з одного боку, туризм, безумовно, має  позитивний вплив на розвиток сучасних суспільств та їх 
економік, при цьому розширюючи можливості співпраці між країнами та контакти між окремими 
представниками їх населення, а з іншого - поступово перетворюється у своєрідну форму реалізації тих чи 
інших індивідуальних потреб людини під час проведення вільного часу, стає формою відпочинку, яка дає 
людині можливість відновлювати фізичні й психічні сили. 

При цьому вплив туризму на морально-психологічний стан людини та задоволення її потреб є 
найменш вивченим. Проте скільки б уваги не приділялося туризму як фактору покращення економічних 
показників країни, сьогодні вже очевидно, що економіка туризму також різноспрямовано і суттєво впливає на 
всі аспекти  соціогуманітарного потенціалу країни. Так, мережа спортивно-оздоровчих комплексів, готелів, 
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ресторанів, різноманітних закладів проведення вільного часу  задовольняє потреби не лише туристів, а й 
місцевого населення. В свою чергу, реставрація пам'яток культури і мистецтв стимулює не лише 
зацікавлення і розширює кругозір, формує естетичні смаки, а й активізує культурне дозвілля місцевих 
жителів. А знайомство мандрівників з культурою та звичаями інших країн задовольняє низку потреб, серед 
яких рекреація та відпочинок перебувають чи не на першому місці, почасти витісняючи всі інші потреби, 
задоволення яких визначає мотиваційну сферу людини. 

Саме остання формує підґрунтя туристичної подорожі, впливаючи на вибір її місця, часу, форми, 
тривалості тощо - всього того, що прийнято вважати таким, що чи не найбільшою мірою залежить від 
суб’єктивно-психологічних мотивів та визначає патерни поведінки людини. 

У свою чергу, розуміння основних мотиваційних прагнень людини, серед яких, як ми вже 
підкреслювали, можливість відпочинку та відновлення є фактично домінуючими в умовах сучасного 
динамічного суспільства, спонукає працівників туристичної сфери щонайбільше уваги приділяти саме 
задоволенню цих потреб. Як відомо, саме потреби є детермінантами певної поведінки, оскільки 
відображають нестачу в будь-чому, що людина, зрозуміло, прагне компенсувати за рахунок відповідних дій 
та часто здатна витрачати на їх задоволення значні кошти. 

Більшість підходів до наукової інтерпретації мотиваційної сфери, як відомо, загалом зводяться до двох 
методологічних напрямів: прагнення до рівноваги та прагнення до напруги. Не вдаючись до характеристики 
методологічних принципів цих напрямів та комплексу наукових підходів у їх межах, лише зазначимо, що у 
межах першого (соціальна, когнітивна, колективна психологія тощо) в поясненні психологічних мотивів 
людини обґрунтовується так званий гомеостатичний адаптивний підхід. Відповідно до нього, потреба – це 
своєрідний стан, який характеризується відхиленням від внутрішньої рівноваги, що призводить до 
виникнення напруги та дій, спрямованих на відновлення сталості, що досягається за рахунок задоволення 
потреби. 

Саме гомеостатичний підхід щонайкраще обґрунтовує потребу людини в рекреації і навіть релаксації, 
якій можуть сприяти окремі види туризму. Так, гомеостаз — це стан рівноваги, комплекс скоординованих 
реакцій, спрямованих на забезпечення, підтримання або відновлення сталості будь-якої системи, в основі 
якого - протидія чинникам зовнішнього середовища, які впливають на умови, необхідні для підтримки 
системи чи організму в нормальному стані й функціонуванні. 

У свою чергу, рекреація (від фр. rеcrеation, пол. rekreacja – відпочинок, від лат. recreatio – відновлення 
сил) – це відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі 
життєдіяльності; рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення 
сил та задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб та запитів [7]. Отже, як можна 
констатувати, що і гомеостаз, і рекреація загалом відповідають одному напряму досліджень мотиваційної 
сфери – гомеостатичному адаптивному підходу. 

Нині виокремлюють такі основні форми проведення відведеного на рекреацію часу – оздоровлення, 
відпочинок та туризм. 

Так поступово культурно-рекреаційний туризм стає найбільш популярною його формою. Поряд з 
іншими чинниками, які впливають на його популярність, вагому роль відіграє той факт, що саме цей різновид 
туризму почав розвиватися значно раніше інших, а відтак – має досить сформовану матеріальну базу, таку, 
що фактично задовольняє потреби подорожуючих у лікуванні та відпочинку в повному обсязі. 

Загальновідомо, що такий рекреаційний вид відпочинку почав розвиватися ще в часи Давньої Греції та 
Риму, коли, як зазначають українські дослідники, «було відкрито цілющі джерела та місцевості з унікальним 
кліматом, відвідання яких стає метою рекреаційних подорожей, тобто відпочинку, лікування, відтворення 
фізичних сил та втраченої душевної рівноваги); наприклад: відомі Етруські мінеральні джерела на Півночі 
Апеннінського півострова були місцем відпочинку та лікування римської знаті» [9]. 

Звичайно, в інші історичні періоди контингент «туристів», а також функціональне призначення 
рекреаційного туризму змінювалися, проте основна його мета залишалася константою – відновлення 
фізичних сил та психологічної рівноваги під час відпочинку та лікування. 

Сучасна розвинена мережа місць для рекреації зробили цей різновид туризму  ще й одним з найбільш 
стабільних щодо попиту та прибуткових у туристичній індустрії. Так, близько 71% прибутків  припадає саме 
на нього. «…рекреаційний туризм разом із його розгалуженням - лікувальним і відпочинково-оздоровчим 
туризмом - у сучасних умовах є найпоширенішим у світі [4, 215-222], – справедливо констатує український 
дослідник С. Кузик. 

Визначення рекреаційного туризму досить просте: це подорож із метою відпочинку, оздоровлення та 
лікування [2], як його розуміє, зокрема, В.Кифяк. Дослідник С. Кузик доповнює його таким уточненням: «…яку 
здійснюють за безпосереднього використання природних властивостей клімату, мінеральних вод, грязі, 
привабливих ландшафтних та інших ресурсів [4]. На нашу думку, це визначення потребує суттєвого 
доповнення саме в частині «інших ресурсів», позаяк саме вони можуть втримувати культурно-пізнавальну 
складову, яка є чи не найбільш привабливою для сучасних туристів. Водночас таке визначення корелюється 
розумінням важливої ролі для людини культурно-пізнавальної діяльності у контексті рекреації, визнанням 
необхідності створення умов для реалізації культурних потреб людини в пізнанні історії, релігії, традицій, 
особливостей способу та стилю життя інших народів. При цьому ефективність культурно-пізнавального 
туризму як способу забезпечення рекреаційно-дозвіллєвих потреб людини полягає не тільки у відпочинку та 
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релаксації, а й у підтримці соціального статусу, отриманні нових вражень, самореалізації та адаптації людини, 
що, у свою чергу, теж впливає на покращення її самопочуття та відновлення психоемоційної рівноваги. 

Тут варто зазначити, що навіть такий альтернативний різновид туризму, як екотуризм, сьогодні 
дослідники пропонують доповнювати соціокультурними елементами та виокремити ще один підвид 
екотуризму – соціоекотуризм. Оскільки «…повністю реалізувати мету екотуризму неможливо, лише 
перебуваючи на природі, вивчаючи її та пропагуючи її збереження. Необхідно звертати увагу на людину, як 
частину природи та її діяльність, як минулу, так і сучасну, оцінювати екологічну рівновагу між людиною та 
природою» [3]. Останнє, як зрозуміло, вже стосується культурно-цивілізаційних надбань людства, 
необхідності їх збереження та відновлення з метою популяризації для туристичної галузі зокрема. 

Загальновизнаною вважається класифікація дозвіллєвих програм за такими напрямами діяльності: 
- рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, розважальні програми та вечірні шоу, 

карнавали, рибальство, ігрові конкурси, спортивні змагання); 
– спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, екскурсії, подорожі); 
– культурно-мистецькі {спектаклі, виставки, концерти, вернісажі, фольклорні акції, художні програми, 

відвідування музеїв, виставок, галерей); 
– просвітні (лекції, зайняття за інтересами, зустрічі, інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі) [6]. 
Варто також зазначити, що роль психологічної складової у рекреації зростатиме і надалі, тому що стан 

здоров'я сучасної людини не можна вважати задовільним, позаяк на нього негативно впливають насамперед 
стреси, необхідність сприймати значний масив інформації, негаразди з екологічним станом довкілля, що 
призводить до нервового та психічного перенавантаження та викликає різноманітні розлади насамперед у 
цій сфері. До речі, саме останні чинники вплинули на суттєві зміни у віковій та статусній категорії туристів. Він 
перестав бути привілеєм заможних верст, як це було, зокрема в минулі століття, та його склад значно 
«помолодів», оскільки молодь більше опікується профілактикою здоров'я, в якій зняття стресово-
психологічного напруження перебуває на першому місці. Отже, спільною основою всіх туристських 
мотивувань фактично є задоволення потреби в рекреації, що власне і впливає на комбінований характер 
туризму. Останнє зумовлено тим, що підґрунтям для рекреаційної туристської діяльності є природні, 
культурно-історичні та соціально-економічні явища й об’єкти, використання яких одночасно може 
задовольняти потреби людини і в лікуванні, і в оздоровленні, а також може спрямовуватися на культурно-
пізнавальне проведення вільного часу, яке також є своєрідним засобом відволікання від проблем.  
Класичний поділ рекреаційного туризму на лікувальний і відпочинково-оздоровчий сам в собі вже втримує 
культурно-дозвіллєву складову, позаяк вони не тільки пов’язані між собою, а й будь-якому випадку 
передбачають і елементи активного відпочинку, і відвідування культурно-історичних та мистецьких закладів 
та заходів, що є частиною насамперед психологічної реабілітації у будь-яких рекреаційних об’єктах – 
загальної спеціалізації чи курортних.  

Висновки. Усе зазначене вимагає доповнення визначення рекреаційного туризму: це подорож із 
метою відпочинку, оздоровлення і лікування, яку здійснюють за безпосереднього використання природних 
властивостей клімату, мінеральних вод, грязі, привабливих ландшафтних та культурно-пізнавальних 
ресурсів  як засобу задоволення потреб людини не лише у відпочинку і релаксації, а й у отриманні нових 
вражень, підтримці соціального статусу, соціальній адаптації та самореалізації. 
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН  
 
Мета роботи – теоретико-методологічний аналіз управлінської культури людських відносин в епоху індустріалізму, що 

сприятиме збагаченню науки новими знаннями про культури менеджменту в контексті розвитку цивілізації. Методологічною 
основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, соціокультурний та історичний підходи, фундаментальні 
положення теорії й історії культури управління. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і 
синтез, індукція і дедукція, порівняння, формалізація. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й 
узагальненні особливостей управлінської культури людських відносин індустріального суспільства. Висновки. У результаті 
дослідження виявлено такі особливостей управлінської культури людських відносин епохи індустріалізму, як: по-перше, відмова 
від інженерного підходу до управління, при якому людина була частиною виробничої лінії; по-друге, на противагу механістичній 
концепції «економічної людини», яка реагує тільки на матеріальні стимули, на перший план вийшла концепція «соціальної 
людини», яка припускає, що, крім матеріальної вигоди, працівник прагне до задоволення моральних потреб; по-третє, головним 
об’єктом уваги є працівник як особистість й тому до кожного потрібен індивідуальний підхід; по-четверте, будь-яка формальна 
організація з офіційно встановленими правилами й порядками обов’язково доповнюється неформальною організацією, 
заснованою на моральних аспектах взаємодії; по-п’яте, перехід від жорсткої регламентації до демократизації управління, 
гуманних відносин з підлеглими, повазі їхньої думки, групового прийняття рішень; по-шосте, розгляд менеджменту як процесу 
взаємодії людей, завдання якого зводяться до вивчення міжособистісних відносин; по-сьоме, врахування емоційного чинника та 
інтересів працівника, а також групових установок і традицій.  

Ключові слова: управлінська культура; людські відносини; індустріальне суспільство.   
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цивилизации. Методологической основой исследования является диалектический принцип познания, системный, 
социокультурный и исторический подходы, фундаментальные положения теории и истории культуры управления. 
Использованы общенаучные и междисциплинарные методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, 
формализация. Научная новизна полученных результатов заключается в выявлении и обобщении особенностей 
управленческой культуры человеческих отношений индустриального общества. Выводы. В результате исследования 
выявлены такие особенностей управленческой культуры человеческих отношений эпохи индустриализма, как: во-первых, отказ 
от инженерного подхода к управлению, при котором человек был частью производственной линии; во-вторых, в противовес 
механистической концепции «экономического человека», который реагирует только на материальные стимулы, на первый план 
вышла концепция «социального человека», который допускает, что, кроме материальной выгоды, работник стремится к 
удовлетворению моральных потребностей; в-третьих, главным объектом внимания является работник как личность и поэтому к 
каждому нужен индивидуальный подход; в-четвертых, любая формальная организация с официально установленными 
правилами и порядками обязательно дополняется неформальной организацией, основанной на моральных аспектах 
взаимодействия; в-пятых, переход от жесткой регламентации к демократизации управления, гуманным отношениям с 
подчиненными, уважению их мнений, группового принятия решений; в-шестых, рассмотрение менеджмента как процесса 
взаимодействия людей, задачи которого сводятся к изучению межличностных отношений; в-седьмых, учет эмоционального 
фактора и интересов работника, а также групповых установок и традиций. 
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study of relations of interpersonalities; seven, account of emotional factor and interests of worker, and also options of groups and 
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Актуальність теми дослідження. На початку ХХ ст., на тлі світової кризи першої половини 20-х рр., 
погіршення результатів діяльності організацій і неможливості їх покращення тільки на основі рекомендацій 
представників механістичного напряму менеджменту, утворилася суспільна атмосфера, яка сприяла 
виникненню нових підходів до управління. У результаті сформувався особливий напрям – гуманістичний 
менеджмент, у рамках якого виділися дві течії: людських відносин і біхевіоризму.  

Течія людських відносин з’явилася у 20–30-х рр. ХХ ст. І її виникнення розглядається як реакція на 
недоліки механістичного менеджменту, який, з одного боку, дозволяв досягати істотного зростання 
продуктивності праці, поліпшення економічних показників організацій, а, з іншого, сприяв посиленню 
експлуатації працівників, загостренню протиріч між власниками й робітниками і, всупереч уявленням 
Ф.Тейлора, А. Файоля, М. Вебера та їхніх послідовників, не приводив до встановлення гармонії та співпраці. 
Багато в чому це пояснюється тим, що людському чиннику відводилася така ж роль, як і іншим елементам 
виробництва – роль «гвинтиків» господарського механізму під назвою підприємство.   

Недостатня міра врахування людського чинника й неможливість повною мірою реалізувати його 
потенціал стали причинами критики технократичного управління. Почалася переоцінка поглядів на виробничі 
системи і способи активації провідних елементів цих систем. Вагомий внесок у цьому напрямі здійснили 
Г.Мюнстерберг [12], М. Фоллетт [7; 8], Ч. Барнард [1], Е. Мейо [10; 11], Ф. Ротлісбергер [13; 14], а також їхні 
сучасні послідовники: П. Друкер [2], Я. Мартинишин [3–5], Г. Мінцберг [6], Г. Хемел [9] та інші. Усі 
представники течії людських відносин наполягали на необхідності перегляду механістичних теорій щодо 
характеристики працівників, мотивів їхньої поведінки, положення і функцій керівника організації та принципів 
управління. Проте досі залишаються недостатньо дослідженими й майже зовсім невисвітленими 
культурологічні аспекти людських відносин управління в умовах індустріального суспільства.  

Мета роботи – теоретико-методологічний аналіз управлінської культури людських відносин в епоху 
індустріалізму. 

Виклад основного матеріалу. Родоначальником управлінської культури людських відносин, яка 
виникла на поч. ХХ ст., вважається німецько-американський психолог Гуго Мюнстерберг. Високо оцінюючи 
внесок Ф. Тейлора та інших представників механістичного менеджменту в розвиток теорії культури 
управління, Мюнстерберг підкреслював, що вони багато уваги приділяли раціональній організації праці, 
ефективному використанню засобів праці й практично не розглядали душевний стан працівників. Він вважав, 
що для підвищення ефективності наукові методи організації праці необхідно поєднувати із задоволенням 
духовних потреб працівника.  

Його робота «Психологія і промислова ефективність» (1913 р.) по суті стала першою спробою 
використання психологічних принципів в управлінні. Насамперед, Г. Мюнстерберг розглядає вимоги до 
роботи й критерії вибору тих людей, чиї якості найбільш підходять для її виконання й доводить, що 
найефективніший спосіб підвищення продуктивності праці – підбирати працівникам посади, які відповідають 
їх психологічним особливостям.  

Дослідник спробував визначити, за яких психологічних умов можна отримати кращі результати від 
кожного працівника. Крім того, він розглянув, як через вплив на потреби працівників і їх задоволення можна 
домагатися бажаних результатів.  

Г. Мюнстерберг створив безліч психологічних тестів, за допомогою яких вивчав здібності та схильності 
випробуваних до різних професій, посад, сумісність працівників один з одним, проблеми стомлюваності, 
вплив різних психологічних прийомів на збільшення мотивації праці і т. д. [12].  

З метою здійснення підбору і відбору кадрів він розробив професіограми, що містять конкретні вимоги, 
які пред’являються тією чи іншою професією до працівника. Основними є шість критеріїв: час підготовки 
працівника, здібності, характер нервового напруження, схильності, фізичні й сенсорні зусилля, умови праці. 
Після проведення тестових випробувань їх результати зіставляються з нормативами, записаними у 
професіограмах. Тією чи іншою мірою це використовуються й сьогодні.  

На думку Г. Мюнстерберга, психолог повинен включатися у роботу тоді, коли існує незадоволеність 
робітників при відсутності очевидних недоліків. Він першим усвідомив важливість гуманізації процесу 
управління, знань психології кожної людини, зайнятої на підприємстві і вважав, що менеджер зобов’язаний 
керувати перш за все людьми, а не машинами. Його принципи професійного відбору кадрів зберігають свою 
актуальність і в цей час. 

Співзасновником теорії управлінської культури людських відносин вважають американського соціолога 
Мері Фоллетт. У своїх роботах вона основну увагу приділяла дослідженню таких проблем, як групова 
поведінка, влада, авторитет, лідерство, конфлікт, участь робітників в управлінні.  

Відмінними рисами її нової концепції культури управління й одночасно передумовами створення 
управлінської теорії можна вважати такі: у процесі дослідження застосовуються досягнення як природничих, 
так і соціальних наук; соціальні феномени розглядаються не як статичні утворення, а в динаміці з 
урахуванням ситуації; на відміну від механістичного підходу, дослідження починається з аналізу організації і 
закінчується розглядом індивіда; кожна проблема розглядається і за частинами, і як єдине ціле; виходять з 
того, що організації володіють спільністю мети; ґрунтуючись на філософії Й. Фіхте, відстоюється перевага 
групових інтересів перед індивідуальними; слідуючи груповому принципу, вважається, що справжня сутність 
людини проявляється тільки через групову організацію; менеджмент розглядається як універсальне явище, 
що застосовується скрізь [7].    
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Ґрунтуючись на цих методологічних і теоретичних передумовах, М. Фоллетт представила новий 
погляд як на проблеми функціонування підприємств і культуру управління ними, так і на принципи організації 
індустріального суспільства в цілому.  

М. Фоллетт у своїх роботах акцентувала увагу на врахуванні в управлінні «вимог ситуації». Вона 
сформулювала три твердження, які є основоположними, на її думку, для ситуаційного підходу: ситуація 
завжди змінюється; рішення має бути «законом ситуації»; рішення повинні включати в себе кругову, а не 
лінійну поведінку. Виходячи з цього, Фоллетт дійшла висновку, що врахування ситуації передбачає постійні 
зміни в культурі бізнесу.   

Основну увагу в культурі управлінні М. Фоллетт приділяла дослідженню проблем координації: «Форма 
організації повинна бути такою, щоб дозволяти або стимулювати безперервну координацію досвіду 
працівників» [8, 17]. Вона стверджувала, що критерієм якості роботи компанії є відповідь на питання, 
наскільки скоординована діяльність всіх її адміністративних одиниць. Саме за допомогою координації 
досягається єдність. Виходячи з цього, Фоллетт обґрунтувала принципи організації: 1) координація як 
взаємоув’язування всіх чинників конкретної ситуації; 2) координація за допомогою контактів усіх 
відповідальних осіб; 3) координація на ранніх етапах; 4) координація як безперервний процес [8, 41].  

На її думку, досягти координації з центру неможливо. Єдиним «законним начальником» в організації є 
внутрішньо зв’язуючий досвід працюючих. Фоллетт вважала, що для ефективної діяльності недостатньо 
покори з боку керованих, а необхідна участь на всіх рівнях, взаємопереплетення та інтеграція.  

Великий вплив на ефективність організації чинить система розпоряджень. М. Фолетт встановила, що 
люди підкоряються розпорядженням, якщо останні апелюють до моделей їхньої поведінки. Тому, обдумуючи 
наказ, потрібно враховувати поведінкові звички, які будуть гарантувати його виконання. Крім того, вона 
виявила, що проблеми виникають і через способи, якими віддаються накази. Образливі звернення і 
деспотизм неприпустимі, оскільки чим більше «тиснути», тим більше опозиційне становище щодо 
начальства. У зв’язку з цим, Фолетт запропонувала деперсоналізувати віддачу розпоряджень, об’єднати всі 
зусилля на вивчення ситуації, відкрити закон ситуації і підкорятися йому [7, 55–56].   

З огляду на те, що працівники негативно ставляться до пильного нагляду за їх діяльністю, М. Фоллетт 
намагалася виявити, яка форма контролю є найбільш доцільною з точки зору окремого співробітника й 
організації. Вона встановила, що контролю не можна досягти до тих пір, поки не буде єдності й кооперації між 
усіма елементами в організації. Він повинен ґрунтуватися на саморегулюванні й самоврядуванні індивідуумів 
і їх груп, які визнають спільні інтереси та контролюють виконання своїх завдань. З цього Фоллетт робила 
висновок, що менеджер повинен контролювати не окремі елементи, а їх взаємозв’язки, не людей, а ситуації. 

З розпорядженнями і контролем тісно пов’язана проблема відповідальності, що, на думку М. Фоллетт, 
обумовлена функцією, яку людина виконує в організації. Працівник не повинен шукати відповіді на 
запитання, «перед ким» він несе відповідальність, а з’ясовувати, «за що» він несе відповідальність. Крім того, 
керівник повинен розвивати у робітників почуття не тільки індивідуальної, а й, найголовніше, кумулятивної 
відповідальності, яка є наслідком дифузії функцій в системі організації. З її точки зору, взаємне узгодження 
роботи різних людей і підрозділів повинно бути забезпечене за допомогою перехресного функціонування, 
групової та кумулятивної відповідальності, адже функції не існують ізольовано. Звідки Фоллетт робить 
висновок: кожен працівник, виконуючи свою функцію, повинен нести відповідальність за інтеграцію своєї 
роботи з іншими [7, 199]. 

Критикуючи механістичну культуру менеджменту, М. Фоллетт виступила проти абсолютизації ролі 
авторитету й запропонувала розмежувати поняття «влада» і «авторитет». Влада розглядається Фоллетт як 
невіддільна від управління функція, тому керівники не можуть її делегувати, а напрями її розподілу 
визначаються ще на стадії обґрунтування структури організації. Тоді як авторитет віддільний, він може 
виникати не тільки в керівників, а у фахівців, які мають істотну вагу в організації. Таким чином, відбувається 
переоцінка ролі центрального авторитету в організації.  

М. Фоллетт висунула ідею заміни домінуючої влади – «влади Над» – спільною владою – «владою С». 
На її думку, концепція «влади Над» призводить до розтрати ресурсів, у той час як концепція «влади С», що 
має на увазі спільну діяльність, сприяє збільшенню загальних можливостей групи, більше відповідає природі 
людини, і є кращим способом впливу порівняно з примусом [7, 262]. Отже, «влада С» – це система, при якій 
люди працюють один з одним, а не знаходяться один під одним, що забезпечує справжню участь в 
управлінні.  

Однією з перших у теорії управлінської культури М. Фоллетт поставила проблему конфліктів. На її 
думку, сам по собі конфлікт як факт відмінності думок, інтересів, прагнень людей не може бути ні поганим, ні 
хорошим. І оскільки його не уникнути, то треба змусити працювати на нас.  

Аналізуючи способи врегулювання конфліктів, Фоллетт пропонує інтеграцію, що є найбільш 
конструктивним, при якому виконуються бажання обох сторін, причому жодна з них нічим не жертвує й обидві 
сторони виграють, в противагу, домінуванню – перемога однієї сторони над іншою, і компромісу, досягнутого 
за рахунок безглуздих поступок з обох сторін [7, 289–290].  

М. Фоллетт вважала, що для успішного управління менеджер повинен відмовитися від формальних 
взаємодій із працівниками й бути лідером, визнаним ними, а не призначеним вищестоящими органами. Він 
повинен переконати людей в тому, що мета, до якої вони йдуть, – не його особиста, а загальна, й щоб вони 
працювали разом з ним для її реалізації. Лідер повинен надати можливість кожному робити творчий внесок у 
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справу й доводити лідерство не силою, а правильним формулюванням цілей, координуванням і швидким 
реагуванням на вимоги закону ситуації. Крім того, підкреслювалося, що «найбільших успіхів доб’ється лідер, 
здатний бачити ще не існуючу картину» [7, 301].  

Великий вплив на формування теорії управлінської культури людських відносин справив 
американський вчений і громадський діяч Честер Барнард.  

У книзі «Функції керівника» (1938 р.) Ч. Барнард розглядає поведінку людей в організаціях. Під 
організацією він розумів систему здійснення скоординованих дій з метою надання індивідам можливості 
досягати результатів, яких вони не змогли б домогтися поодинці. Виділяється два типи організацій: 
формальні і неформальні.  

На думку Ч. Барнарда, найважливішим базисом суспільства є формальна організація як 
«усвідомлений, розумний, цілеспрямований варіант людської кооперації» [1, 25]. Але через небажання 
кооперуватися багато організацій терплять невдачі.  

Частина організацій розпадається внаслідок внутрішньої недосконалості, однак для більшості 
організацій причиною невдач є нездатність упоратися з впливом зовнішніх сил. На його думку, виживання 
організацій залежить від підтримки рівноваги в мінливому середовищі, що вимагає постійного внутрішнього 
коригування й адаптації організації до мінливих зовнішніх умов.  

Порівняно з колишнім внутрішньо-організаційним підходом, таке розуміння організації, що 
передбачало об’єднання елементів внутрішнього і зовнішнього регулювання було новим. Новим було й те, 
що Барнард розширив межі організації, включивши в неї вкладників, постачальників, споживачів і клієнтів.  

З огляду на це, основними завданнями менеджменту є: 1) визначення цілей з урахуванням мінливих 
вимог середовища та формування цінностей організації, її культури, що дозволяють вирішувати поставлені 
завдання; 2) створення системи комунікації й передачі інформації як у вертикальному напрямку, так і між 
усіма індивідами та підрозділами; 3) розробка стимулів для залучення й утримання персоналу, а також його 
прихильності загальній меті [1, 94–95]. 

Вихідним пунктом аналізу культури організації, на думку Ч. Барнарда, є особистості. Саме вони 
приймають рішення про спільні (кооперативні) дії. Він вважав, що успіх кооперації визначається її 
ефективністю і дієвістю. Ефективність відноситься до реалізації мети кооперативної діяльності й носить 
соціальний характер, її критерій – досягнення спільної мети. Дієвість відноситься до задоволення 
індивідуальних прагнень і носить особистий характер, її критерій – бажання індивіда продовжувати участь в 
кооперативній діяльності. Дієвість кооперативної активності являє собою ступінь задоволення особистих 
мотивів. Організаційна дієвість – це здатність організації відповідати цілям її членів і тим самим забезпечують 
її ефективність. 

Неефективна організація не може бути дієвою і з часом вона припинить своє існування. Якщо 
працівники не відчувають, що організація задовольняє їхні бажання, втрачають інтерес до роботи або 
відходять. Організація повинна бути ефективною з точки зору як загальних, так і приватних завдань.  

У межах формальної організації Ч. Барнард виділяв неформальні організації – сукупність особистих 
контактів і взаємодій людей та їх груп, які не є складовою офіційної організації і не управляються нею. 
Неформальна організація не має структури і єдиної мети, однак може бути досить стійкою, оскільки 
створюється на основі спільних інтересів і симпатій. Такі організації виникають спонтанно, в результаті 
робочих контактів і саме вони встановлюють норми поведінки, традиції та звичаї. На відміну від формальної, 
неформальна організації динамічніша і включає в себе всі мережі комунікації [1, 167]. 

Важливим розділом управлінської культури Ч. Бернарда є проблема влади, що пов’язано з 
необхідністю аналізу можливих протиріч, породжуваних потребою в підтримці організаційної єдності й 
наявністю різних індивідуальних мотивацій працівників. На його думку, ця проблема включає два аспекти: 
суб’єктивний, або особистий, який виражається у згоді підкорятися вказівкам, і об’єктивний, який являє собою 
сутність вказівки, в силу якої з нею погоджуються, що пов’язуються, відповідно, з неформальною і 
формальною організаціями.  

На відміну від попередніх трактувань влади, у Барнарда її джерелом є не ті, що віддають накази, а ті, 
хто приймає або відкидає їх. Він виділив умови, при яких підлеглі погоджуються і виконують наказ: розуміють 
смисл наказу; він не суперечить їхнім особистим інтересам; відповідає інтересам організації; мають 
здібностями, необхідні для його виконання.  

Ч. Барнард також виділяв відмінності між владою, зумовленою становищем, і владою, зумовленою 
силою особистості. Перший тип влади – офіційна, або посадова влада. Другий тип – влада лідерства, при якій 
підлеглий виконує накази тому, що поважає керівника та довіряє йому в силу його особистих якостей [1, 294].  

Барнард вважав, що керівнику потрібно насамперед формувати позитивні цінності організації і тільки 
потім керувати, володіючи вірністю і вірою в організацію. Він виділив універсальні якості керівника: здатність 
домагатися бажаних результатів; організаторські здібності; здатність коректно ставити цілі й підтримувати 
колективний ентузіазм при кооперативній діяльності; урівноваженість та гнучкість.  

Відомим представником теорії управлінської культури людських відносин є американський психолог і 
соціолог Елтон Мейо. В основі його концепції лежить твердження про те, що проблеми виробництва повинні 
розглядатися з урахуванням психологічних і соціальних чинників. Будучи непримиренним критиком 
механістичної культури менеджменту, Е. Мейо вважав, що сам виробничий процес, технологічні й фізичні 
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умови праці роблять менший вплив на працівника, порівняно з тим впливом, який визначається соціально-
психологічним станом працівника у процесі виробництва.  

Його книга «Людські проблеми індустріальної цивілізації» (1933 р.) містить звіт про Хоторнські 
експерименти. Перші розділи книги присвячені проблемі втоми та монотонності. Е. Мейо підкреслював, що ці 
феномени пов’язані не стільки з роботою, скільки з «відсутністю рівноваги в самому індивіді й між ним і його 
роботою» [10, 35]. Тому, якщо праця буде організованою таким чином, що зможе усунути дисбаланс у 
психологічних установках працівника, то навіть сама втомлива робота може представлятися йому цілком 
задовільною. Далі розглядаються власне експерименти й основний акцент робиться на взаємозв’язку між 
зростанням рівня виробництва й розвитком згуртованості робочої групи, керованої освіченими й 
турботливими керівниками. В останніх розділах роботи, Мейо спробував поширити результати хоторнських 
експериментів на суспільне життя й дійшов висновку, що із становленням індустріалізму відбулося 
руйнування традиційних норм і форм співробітництва, наслідком чого стала поява погано адаптованих і 
нещасних індивідів.  

Розвиваючи ці ідеї у праці «Соціальні проблеми індустріальної цивілізації» (1949 р.) Е. Мейо 
підкреслював, що реальну загрозу цивілізації становить не атомна бомба, а ті лідери, які не мають навичок 
управління людськими відносинами [11, 19]. Отже, ключова роль у встановленні суспільної гармонії 
відводилася менеджменту.  

Ґрунтуючись в необхідності гуманізації підприємств, Е. Мейо запропонував модель організації як сім’ї, 
найважливішою функцією якої є задоволення соціальних потреб людини. На його думку, на робочих місцях 
необхідно сформувати свого роду сімейні відносини, відмовившись від жорстких бюрократичних механізмів. 
Одночасно передбачалася можливість збереження авторитаризму, але тільки в неявній формі, прихованої 
під «маскою» батьківської турботи про працівника. 

Е. Мейо висунув принцип індивідуальних відмінностей і наголошував на тому, що керівники повинні 
визнавати унікальність кожної людини. Однією з функцій менеджера має бути відповідальність за те, щоб 
кожен співробітник знайшов свій, особливий, інтерес у здійснюваній ним трудовій діяльності.  

Особливістю теорії Мейо є неприйняття конфліктів. Конфлікт розглядався як якась помилка, причиною 
якої є недолік навичок соціального життя. Він вважав, що ієрархічна формалізована система управління не 
сумісна з людською природою і неминуче призведе до певного опору. Його усунення можливе шляхом 
налагодження гармонійних взаємовідносин. Для цього необхідно задовольнити соціально-психологічні 
потреби працівників, визнати вплив неформальних груп і спробувати включити в них представників нижчої 
управлінської ланки [11, 148–149].  

На відміну від прихильників механістичної культури менеджменту, Е. Мейо поставив під сумнів 
універсальність ролі грошової винагороди як основного способу мотивації праці. На його думку, одними 
тільки матеріальними стимулами неможливо домогтися довгострокової мотивації активності працівників.  

Значний внесок у теорію управлінської культури людських відносин здійснив також учень Е. Мейо, 
американський соціолог Фріц Ротлісбергер.  

На відміну від Ф. Тейлора, для якого організація була економічним об’єктом, у Ф. Ротлісбергера, 
організація є цілісною соціальною структурою, що складається з особистостей. Тому технічну й економічну 
сфери організації не можна розглядати у відриві від людського чинника. У працівників, поряд з фізичними 
потребами, які необхідно задовольняти насамперед, існують і соціальні. На його думку, необхідно 
домагатися рівноваги між технічною і соціальною сторонами організації й направляти зусилля працівників на 
співпрацю для досягнення спільної мети [13, 173].  

При розробці теорії культури організації велика увага приділялася вивченню неформальних груп. 
Ф.Ротлісбергер, так само як і Е. Мейо, вважав, що кожна формальна організація, заснована на правилах і 
порядках, завжди доповнюється неформальною організацією, в основі якої лежать симпатії людей і моральні 
аспекти взаємодії. Ця система неписаних соціальних ролей і принципів поведінки, на відміну від формальної 
системи, виникає спонтанно у процесі щоденної взаємодії між членами організації. Він зауважував, що 
необхідно встановлювати рівновагу також між формальною і неформальною структурами.  

У роботі «Менеджмент і мораль» (1941 р.) Ф. Ротлісбергер підкреслював, що поведінка людини 
визначається більшою мірою настроєм, ніж грошима, й саме групи справляють на неї визначальний вплив. 
Відповідно до такого підходу, при розробці системи мотивації потрібно відмовитися від уявлення, що 
поведінку людини можна описати формулою «стимул – реакція». На його думку, формула поведінки 
працівника виглядає як «стимул – установка – реакція» [14, 159]. Тобто реакція на стимул залежить від 
установок. Цей підхід зберігає свою актуальність й сьогодні.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило дійти таких висновків щодо особливостей управлінської 
культури людських відносин епохи індустріалізму: 

1. Відмова від інженерного підходу до управління, при якому людина була частиною виробничої лінії. 
Було доведено, що працівника не можна розглядати як механізм, що виконує вказане призначення. 
Організацію стали розглядати не тільки як технічну, але і як соціальну систему.  

2. На противагу, механістичній концепції «економічної людини», яка реагує тільки на матеріальні 
стимули, на перший план вийшла концепція «соціальної людини», яка припускає, що, крім матеріальної 
вигоди, працівник прагне до задоволення моральних потреб.  
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3. Суб’єктивізм та індивідуалізація управління. В управлінській культурі людських відносин головним 
об’єктом уваги є людина. З працівником потрібно спілкуватися як з особистістю. За допомогою стандартних 
установок, правил та інструкцій неможливо домогтися стандартної поведінки всіх працівників, тому до 
кожного з них потрібен індивідуальний підхід.  

4. Будь-яка формальна організація з офіційно встановленими правилами й порядками обов’язково 
доповнюється неформальною організацією, заснованою на моральних аспектах взаємодії. Неформальна 
здатна чинити значний вплив на ефективність формальної. Тому важливо встановити рівновагу не тільки між 
технічною і соціальною системами, але й між формальною та неформальною організаціями.  

5. Зміна поглядів на взаємовідносини керівників і підлеглих. Відбувся перехід від жорсткої 
регламентації до демократизації управління, гуманних відносин з підлеглими, повазі їхньої думки, групового 
прийняття рішень.  

6. Розгляд менеджменту як процесу взаємодії людей, завдання якого зводяться до вивчення 
міжособистісних відносин. Тому менеджери повинні насамперед вміти працювати з усіма людьми.  

7. Встановлено, що поведінка працівника часто залежить не тільки від досвіду, кваліфікації, знань, а й 
від почуттів. Тому в управлінні потрібно враховувати емоційний чинник та інтереси працівника, а також 
групові установки і традиції.  

8. Розширення аналітичного інструментарію дослідження управління з використанням досягнень таких 
наук, як психологія, соціологія, педагогіка, антропологія, культурологія та ін.  

Таким чином, у другій чверті ХХ ст. менеджмент набув соціально-психологічну орієнтацію. Інженерний 
підхід, так само як і концепції механістичного менеджменту, стали вважатися недостатніми як з теоретичної, 
так і з практичної точок зору. При цьому необхідно підкреслити, що теоретики культури людських відносин не 
відмовляються повністю від тейлорівських методів раціоналізації управління, а намагаються їх гуманізувати. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливостей управлінської культури 
людських відносин, а практичне значення – в доповненні теорії та історії культури систематизованими 
знаннями щодо розвитку світової культури індустріального менеджменту. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі може стати дослідження інших культур 
управління епохи індустріального суспільства. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A COMPONENT OF THE FORMATION OF 
STUDENTS’ SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE  

IN HIGHER EDUCATION 
 

The purpose of the study is to reveal the content and identify the features of using the principles of intercultural 
communication in the process of teaching foreign languages in the educational environment of higher education. The research 
methodology involves the integrated use of general philosophical and cultural approaches to the realization of the goal of scientific 
intelligence and a set of linguistic, pedagogical and sociological methods. The scientific novelty of the results lies in the study of the 
important problems of intercultural communication as a theoretical and methodological basis for students of teaching foreign languages 
in higher education. Conclusions. Knowledge of the specifics of communicative behavior avoids communication errors and is an 
important aspect of teaching a foreign language. Studying foreign languages, it is necessary to pay attention not only to the grammatical 
and lexical composition of the language, but also to the verbal and non-verbal influence of communication. The importance of studying 
the culture of another nation is beyond doubt. By experience, it is well known that foreign language speakers tolerate speech errors, but 
often cultural errors are different – they have a negative impression on them, even subconsciously. Thus, a student needs to know the 
peculiarities of the mentality and culture of a foreign-language socio-cultural group and to understand the importance of using this 
knowledge in a specific socio-cultural context. One of the best proposals for creating a situation of intercultural communication in class, 
in our opinion, is using role-playing games in foreign language lessons, where it is possible to «try on» a particular controversial 
situation and realize itself as a source of conventions adopted in a particular society. Thus, intercultural communication is based on 
accepting differences, exploring the possibilities of communication, bringing up a new perspective on reality, perceiving a different 
mentality – everything that is beginning to be perceived as «cultural meaning» in the process of intercultural communication. 

Key words: cultural space; dialogue of cultures; intercultural communication; foreign language; communicative competence. 

 
Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,  теорії і методики 

початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ  імені Григорія Сковороди»; Ковтун Олександр Вікторович, 
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди»; Ігнатенко Наталія Вікторівна, професор, кандидат педагогічних наук, декан педагогічного 
факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

Міжкультурна комунікація як складова формування соціокультурної компетенції студента під час навчання 
іноземній мові в системі вищої освіти 

Мета дослідження – розкрити зміст і виявити особливості використання засад міжкультурної комунікації у процесі вивчення 
іноземних мов в освітньому середовищі вищої школи. Методологія дослідження передбачає комплексне використання 
загальнонаукових філософсько-культурологічних підходів до реалізації мети наукової розвідки та сукупність методів лінгвістики, 
педагогіки і соціології. Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні важливої проблематики міжкультурної 
комунікації як теоретико-методологічної основи засвоєння студентами іноземних мов у процесі навчання в системі вищої освіти. 
Висновки. Знання специфіки комунікативної поведінки дозволяє уникнути комунікативних помилок та є важливим аспектом навчання 
іноземній мові. Вивчаючи іноземні мови, необхідно приділяти увагу не тільки граматичному і лексичному складу мови, а й вербальному 
та невербальному впливу комунікації. Важливість вивчення культури іншого народу не викликає сумніву. З досвіду відомо, що носії 
іноземної мови терпимо ставляться до мовних помилок, але часто по-іншому ставляться до помилок культурних - вони справляють на 
них, навіть підсвідомо, негативне враження. Отже студенту необхідно знати особливості менталітету, культури іншомовної 
соціокультурної групи та розуміти важливість використовувати ці знання в певному соціокультурному контексті. Одна з кращих 
пропозицій створення ситуації міжкультурного спілкування на занятті, на наш погляд, - це використання рольових ігор на уроках 
іноземної мови, де створюється можливість «примірити на собі» ту чи іншу спірну ситуацію і усвідомити себе як джерело умовностей, 
прийнятих у конкретному суспільстві. Таким чином, міжкультурне спілкування базується на прийнятті відмінностей, дослідженні 
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можливостей спілкування, вихованні нового погляду на реальність, сприйнятті іншої ментальності - все те, що у процесі 
міжкультурного спілкування починає усвідомлюватися як «культурний сенс». 

Ключові слова: культурний простір; діалог культур; міжкультурна комунікація; іноземна мова; комунікативна компетенція. 
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наук, декан педагогического факультета ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» 

Межкультурная коммуникация как составляющая формирования социокультурной компетенции студентов при 
обучении иностранному языку в системе высшего образования 

Цель исследования - раскрыть содержание и выявить особенности использования принципов межкультурной коммуникации 
в процессе изучения иностранных языков в образовательной среде высшей школы. Методология исследования предполагает 
комплексное использование общенаучных философско-культурологических подходов к реализации цели научной разведки и 
совокупность методов лингвистики, педагогики и социологии. Научная новизна исследования заключается в исследовании важной 
проблематики межкультурной коммуникации как теоретико-методологической основы усвоения студентами иностранных языков в 
процессе обучения в системе высшего образования. Выводы. Знание специфики коммуникативного поведения позволяет избежать 
коммуникативных ошибок и является важным аспектом обучения иностранному языку. Изучая иностранные языки, необходимо 
уделять внимание не только грамматическому и лексическому составу языка, но и вербальному и невербальному влиянию 
коммуникации. Важность изучения культуры другого народа не вызывает сомнения. По опыту известно, что носители иностранного 
языка терпимо относятся к речевым ошибкам, но часто по-другому относятся к ошибкам культурным – они оказывают на них, даже 
подсознательно, негативное впечатление. Таким образом, студенту необходимо знать особенности менталитета, культуры 
иноязычной социокультурной группы и понимать важность использовать этих знаний в определенном социокультурном контексте. 
Одним из лучших предложений создания ситуации межкультурного общения на занятии, на наш взгляд, - это использование ролевых 
игр на уроках иностранного языка, где создается возможность «примерить на себя» ту или иную спорную ситуацию и осознать себя 
как источник условностей, принятых в конкретном обществе. Таким образом, межкультурное общение базируется на принятии 
различий, исследовании возможностей общения, воспитании нового взгляда на реальность, восприятии другой ментальности - все то, 
что в процессе межкультурного общения начинает осознаваться как «культурный смысл». 

Ключевые слова: культурное пространство; диалог культур; межкультурная коммуникация; иностранный язык; 
коммуникативная компетенция. 

 
Relevance of research topic. The end of the 20th - the beginning of the 21st century is characterized by a 

significant expansion of Ukraine's international relations with other countries of the world and, accordingly, an 
increase in interest in the theoretical and practical aspects of intercultural communication. Today, international 
relations are not limited only to the governmental-diplomatic level, and increasingly become part of everyday life of 
ordinary people, including its professional activities. In this regard, mastering foreign language knowledge, 
together with the art of intercultural communication, is becoming increasingly relevant and relevant to modern 
society. As is well known, the distinctive feature of the communicative approach to learning a foreign language is 
the focus on the development of the skills to communicate in this language, and, accordingly, the mastery of 
communicative competence, that is, the ability to generate socio-cultural and good communication practices, is an 
important indicator of the acquisition of a foreign language. 

The purpose of the work is to reveal the content and to identify the peculiarities of using the principles of 
intercultural communication in the process of studying foreign languages in the educational environment of higher 
education. 

Methodology of research. The reliability of the results of this study is provided by a broad methodological 
basis, which includes both general scientific philosophical and cultural approaches to the realization of the 
purpose of scientific intelligence, as well as a set of methods of linguistics, pedagogy and sociology. 

The scientific novelty of the results obtained is the study of the important issue of intercultural 
communication in the cultural and communicative space of education, as a theoretical and methodological basis 
for the acquisition of foreign languages by students in the learning process. 

The state of the scientific development of the problem. A large number of modern educational and 
methodological complexes is based on the ideas of the intercultural aspect of teaching students to a foreign 
language. In connection with this recently, there are studies in which attempts are made to discover the 
conditionality of the language in the very meaning of lexical units, to allocate the so-called "cultural" component of 
meaning, to open the linguistic nature of "background knowledge", to show the peculiarities and peculiarity of their 
functioning in  different language communities. Research on the issues of intercultural communication was dealt 
with by such well-known scientists as А. Burgess, A. Berg, J. Habermas, J. Herder, V. Kostomarov, G. Laswell, 
I. Fichte, K. Shannon, F. Schleiermacher, K. Jaspers and many  others. Scientists from Ukraine: S. Abramovich, 
A. Vishnyak, E. Golovakhа, N. Kostenko, A. Ruchka, Y. Saenko, V. Stepanenko, L. Skokova, M. Shulga, 
O. Yakovlev and others, study speech communication, socio-cultural identity in the national space of the country, 
the formation of cultural identity, ethno-ethnic differentiation. 

Presenting main material. The modern system of foreign language education at a high school is based on a 
dialogue of cultures, the expansion of students' perceptions of other peoples, the formation of tolerance and 
readiness for productive inter-ethnic and intercultural cooperation. Modern system of studying foreign languages 
with focused on the solution of a specific goal - the development of students' readiness for intercultural 
communication through the implementation of subordinated objectives of a number of tasks. Mastering students 
with basic concepts, knowledge and skills in the field of intercultural communication;  the expansion of the 
intercultural vision of the world in order to create a system of values based on the dialogue of cultures as a way for 
students to simultaneously study foreign language and foreign culture on the basis of comparison with their 
mother tongue and culture;  creation of a situation of success, development of empathy in foreign language 
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classes - the main directions of development of intercultural skills. The above-mentioned tasks are solved through 
implementation of the following principles: dialogue of cultures as a way of simultaneous learning of foreign 
language and foreign culture when compared with their native language and culture; multiculturalism, which 
requires the preservation and multiplication of all the diversity of cultural values, norms, patterns of behavior and 
forms of activity in educational systems;  cultural relativism, which requires respect for the values and types of 
behavior of other cultures, forms the desire to understand the culture from the inside, orienting students to be 
based on neutral positions in the perception of both their own and a foreign culture. 

 From the point of view of teaching a foreign language, the Europe Council decision entitled «European 
competences for foreign languages: study, teaching, assessment» proposed a model of foreign-language 
communication competence, which consists of three components: linguistic, sociolinguistic, and pragmatic [9]. 
The linguistic component includes phonological, lexical, grammatical knowledge and skills, regardless of the 
sociolinguistic value and pragmatic function of their implementation. The sociolinguistic component is determined 
by socio-cultural conditions of language use and is a connecting link between communicative and other 
competences. The pragmatic component includes extralinguistic elements that provide communication. 

In the second half of the twentieth century, the research interest in communication problems reached its 
peak. Even then, in the literature, there were more than 100 definitions of this concept, given from the point of 
view of various sciences. However, for this research of particular interest is the socio-cultural significance of this 
term, according to which communication is «a specific form of interaction of people from the transfer of information 
from person to person, carried out through the use of language and other sign systems» [3, p. 63]. The feature of 
intercultural communication is that when meeting representatives of different cultures, each side acts in 
accordance with its cultural norms, because «every word is conditioned by the national consciousness of the idea 
of the world» [5, p. 17]. Thus, intercultural interaction is complicated by the cultural difference between peoples 
and requires the consideration of national traditions and peculiarities. 

Intercultural communication is closely linked to the concept of culture, which in terms of our study is more 
appropriate to consider as «a universal system for value orientations, stereotypes of consciousness and behavior, 
forms of communication and the organization of joint activities of people that are passed from generation to 
generation» [3, p. 72]. According to the above definition, particular attention should be paid to the value aspect of 
intercultural communication, since values, while fulfilling certain functions, also participate in the development of 
the world, and awareness of the specifics of the values and characteristics of their culture takes place in the 
process of intercultural communication. Consequently, a set of values is in the value picture of the world, the 
semantic content of which concepts differ somewhat in different cultures. The universal concept of values is 
formed, as a spiritual support, which helps the individual to navigate the world and, in a way, gives meaning to 
human life, which is understandable to every representative of mankind.  

However, in each national-cultural community a unique worldview is formed, sustainable living standards 
and, consequently, a slightly different view of the world.  Having acquired such national and cultural values and 
operating them, the person carries out self-identification in the society, attributing himself to a certain cultural 
community, the value of which it perceives, detached from communities whose values are issued by others. That 
is why the problem of pedagogical communication or the problem of dialogue in learning foreign languages today 
becomes especially relevant.  Learning a foreign language can not be separated from culture, from the socio-
cultural context. Knowledge of mentality, culture becomes today as important as language knowledge. In other 
words, for understanding between representatives of diverse communities, knowledge of only one language is not 
enough - it is important to know how to use these skills in a certain socio-cultural plan. Thus, relations between 
people today are closely associated with the tasks of teaching a foreign language, as well as the mastery of 
knowledge about culture and features of the psychology of the native speaker. 

 For successful intercultural communication, there is a need for a sufficient level of cultural literacy of the 
parties to the part concerning the subject and context of the communication. Formation of cultural literacy 
examines the theory of American culturologist E. Hirscha [10]. E. Vereshchagin and V. Kostomarov made a 
critical review of this notion, referring to it as a peculiar American version of linguistic studies, which surprisingly 
coincides with many provisions of Soviet works on this subject [2, p. 3] - cultural literacy refers to the achievement 
of a certain level of awareness of the cultural features of a specific society. By studying culture, we first of all study 
general laws, values that are acceptable to a particular society, because being a part of our culture, we are surely 
aware of how to act in one or another situation.  

But for effective communication only communicative competence is not enough. In order to achieve the 
planned pragmatic result, the speaker or writer must be able to adequately use expressive emotional and logical 
means available in the given language, that is, to have a «rhetorical competence» or in other words «a language 
culture». In the field of general scientific knowledge, the language is traditionally considered as one of the global 
problems. It is determined by the exclusiveness of the role of language in philo, sociology and ontogenesis, in the 
formation of human consciousness and, in particular, in the mediation of higher mental functions, in the genesis of 
thinking, in the implementation of human labor and communicative activity, in its normal development as a person 
and subject  activities. Thus, the main task of teaching foreign languages at present is to study the language as a 
real and valuable means of communication, and an important moment in its assimilation is that the language must 
be studied in an inseparable unity with the world and culture of the people who speak this language. 

Growing and increasing interest among language practitioners in studying the use of language, the need to 
inform the students not only a certain amount of knowledge of the language, but also to teach them to understand 
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the adequacy of the implementation of knowledge in this or that situation of communication. What, in turn, 
requires knowledge of norms and traditions of communication of the people of the native speaker, that is all that is 
meant by communicative behavior as part of a national culture. Knowledge of norms and traditions of 
communication of a particular people allows participants of a linguistic act belonging to different national cultures 
to adequately perceive and understand each other, that is, it promotes intercultural communication. Lack of 
knowledge about the norms and traditions of communicating carriers of another culture can lead to a «state 
arising from differences of cultures, called a cultural shock» [1, p. 36].  

Any communication is accompanied by various paralinguistic elements, that is, facial expressions, poses, 
gestures, and any communication through these elements is called nonverbal communicative behavior or 
nonverbal language. So, not everybody understands that sign language is not common in human language and 
often transfers the symbolism of gestures from one culture to another, resulting in communication changing 
meaning or even can not happen at all. There are communicative signs that are present in different cultures, as 
well as inherent in only one of the cultures. For example, if the «Den Zeigefinger heben» means «to raise a hand 
with an extended pointer finger» in the German tradition - a student's gesture in the school to attract the attention 
of the teacher - in Ukrainian tradition emphasizes the most important in the language. In the Ukrainian non-verbal 
culture, there is no gesture typical of the Germans, «mit den Fingerknöchen auf die Tischplatte klopfen» - 
«knocking the bones of the fingers on the table» - thus German students traditionally congratulated professors 
and teachers at universities. At present, this gesture is less commonly used at higher education, but it extends the 
scope of its application, for example, tapping on the table with ankles, you can welcome the company at the table 
in the restaurant. «Stomp with legs» - in German culture, the expression of positive evaluation, greetings in the 
circus, varieta (but not at the concert), and «swing with legs» - a negative evaluation in the student audience, 
which is completely obscure for the carriers of our culture. 

Conclusions. Thus, knowledge of the specifics of communicative behavior helps to avoid communicative 
mistakes and is an important aspect of learning a foreign language. When studying foreign languages, it is 
necessary to pay attention not only to the grammatical and lexical composition of the language, but also to the verbal 
and non-verbal influence of communication. The importance of studying the culture of another people is beyond 
doubt. From experience it is known that the speakers of a foreign language are tolerant of linguistic mistakes, but 
often in a different way refer to cultural mistakes - they cause them, even subconsciously, a negative impression. So 
the student needs to know the features of mentality, culture of a foreign-language socio-cultural group and 
understand the importance of using this knowledge in a certain socio-cultural context. In our opinion, one of the best 
proposals to create a situation of intercultural communication in the classroom is the use of role-playing games in 
foreign language lessons, which creates the opportunity to «assimilate» one or another controversial situation and 
realize itself as a source of conventions adopted in a particular society. Thus, intercultural communication is based 
on the acceptance of differences, the study of the possibilities of communication, the upbringing of a new view of 
reality, the perception of another mentality - all that in the process of intercultural communication begins to be 
perceived as a «cultural sense». 
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СПРОСТУВАННЯ ТЕОРІЙ ЕКОМУЗЕЮ ТА НОВОЇ МУЗЕОЛОГІЇ 

 
Мета статті. Теоретичне спростування теорій екомузею та «нової музеології». Методологія. Базується на застосуванні 

дедуктивної логіки: передачі істинності від засновків до висновків, й зворотної передачі хибності від висновків (за наявності 
емпіричного спростування), до одного із (або обох) засновків. Наукова новизна. Те, що приписується «новій музеології», а 
саме – маркетинговий, клієнтоцентричний підхід до музейної роботи – насправді, має мало спільного із теоретичною моделлю 
екомузею. Еко-та нова музеологія є реновацією кунсткамерної теорії музею. Остання, в цілому, демонструє більшу 
життєздатність, що підтверджується емпіричними спостереженнями. Висновки. Тісний зв’язок музею із громадою, незважаючи 
на модність цього дискурсу (не лише в рамках музеєзнавства, а й гуманітаристики в цілому), а також тенденцію до самоізоляції 
музеїв, не породжує нового розв’язання проблеми соціокультурного призначення та інституційної ідентичності музею. Крім того, 
другий засновок, відповідно до якого саме екомузеї забезпечують найкращий зв’язок музею із громадою є не менш сумнівним, 
оскільки саме явище громади стає екстериторіальним і більш абстрактним. Перспективним напрямом подальших досліджень 
може бути розробка теорії музею як лабораторії мемів. 

Ключові слова: екомузей; нова музеологія; соціокультурне призначення музею; інституційна специфіка музею; 
екомузеологія; кунсткамерна теорія музею; інституційна теорія музею; музеєфікація; консервація громади; соціальна інженерія. 

 
Руденко Сергей Борисович, кандидат культурологии, доцент кафедры музееведения и экспертизы историко-

культурных ценностей Киевского национального университета культуры и искусств 
Опровержение теорий экомузея и новой музеологии 
Цель исследования. Теоретическое опровержение теорий экомузея и «новой музеологии». Методология. 

Основывается на дедуктивной логике: передаче истинности от посылок к выводам, а также обратной передаче ложности от 
выводов (при наличии эмпирического опровержения) к одной из посылок (или обеим посылкам). Научная новизна. То, что 
приписывается «новой музеологии» – маркетинговый, клиентоцентричный подход (иными словами, чуткая реакция музея на 
общественные потребности) – на самом деле, имеет мало общего с теоретической моделью экомузея. Эко-и новая музеология 
являются реновацией кунсткамерной , 
подтвержденную эмпирическими наблюдениями. Выводы. Тесная связь с общиной, несмотря на модность этого дискурса (не 
только в рамках музееведения, но и гуманитаристики в целом), а также тенденцию к самоизоляции музеев, не порождает 
нового решения проблемы социокультурного назначения и институциональной специфики музея. Кроме того, вторая посылка, 
согласно которой именно экомузеи обеспечивают наилучшую связь музея с общиной, не менее сомнительна, так как само 
явление общины становится экстерриториальным и более абстрактным. Перспективным направлением дальнейших 
исследований может быть разработка теории музея как лаборатории мемов. 

Ключевые слова: экомузей; новая музеология; социокультурное назначение музея; институциональная специфика 
музея; экомузеология; кунсткамерная теория музея; институциональная теория музея; музеефикация; консервация общины; 
социальная инженерия. 

 
Rudenko Serhii, Phd in Culturology (Cultural Studies), docent of Department of Museology and Expertise of Historical and 

Cultural Values, Kyiv National University of Culture and Arts  
Refutation of the theories of ecomuseum and new museology 
Purpose of the article. Theoretical refutation of theories of ecomuseum and «new museology». Methodology. Based on 

deductive logic. This means, that scientific truth convey from premisses to conclusion and vice versa: conveying falsity from conclusion 
(in case of irrelevance to empiric checking investigation) to at least one of premisses or both of them. Scientific novelty. Nowadays 
«new museology» someone bind with marketing, client approach to museum work (in other words, with sensitivity of museum to social 
demands). But really this approach has little to do with theoretical models of ecomuseology and new museology. Ecomuseum is a result 
of renovation of CoC (Cabinet of curiosities) theory. This one has many robustness and viability, confirmed by empirical investigations. 
Conclusions. Close ties with community is a modern discourse in museology and social science at whole, which give modernity look to 
old theories. In addition, museums more and more self-isolates from society. Thus, theories of ecomuseology and «new museology» 
look fresh and new. But they cannot to solve the scientific problem of social and cultural usage of museum and its institutional specific. 
Traditional museum mustn’t to transform in ecomuseums. Besides, second premiss, which argued, that ecomuseums provides the best 
ties with community is doubtful, because phenomenon of community become more exterritoriality and abstraction. Further investigations 
of social and cultural usage and institutional specific of museum might be development the theory of museum as laboratory.  

Keywords: ecomuseum; new museology; for what museums; social and cultural usage of museum; institutional specific of 
museum; ecomuseology; CoC (Cabinet of curiosities) theory of museum; institutional (self-sustaining) theory of museum; social 
engineering; museification; freezing of community. 

 
Актуальність теми дослідження. Теорію екомузею та «нової музеології» можна розглядати як спробу 

розв’язати ключову наукову проблему музеології, що полягає у з’ясуванні соціально-культурного 
призначення та інституційної специфіки музею. Враховуючи це, з’ясування рівня наближення цих теорій до 
істини має важливе наукове значення. Практична перевірка теорій екомузею та «нової музеології» показує, 
що вони є яскравим прикладом утопічної соціальної інженерії. Впровадження ідеї екомузею потребує 
специфічних соціально-економічних відносин (розрив між багатством і бідністю у, в цілому, благополучному 
суспільстві), «підходящих» громад (з сильними внутрішніми зв’язками, укорінених на певній території), 
відчутні деморнізаційні процеси (сповільнення формування «абстрактного суспільства»). Таким чином, 
інноваційність та універсальність теорій екомузею та «нової музеології» є сумнівною. Водночас, екомузеї 
продовжують існувати й розглядаються як успішні проекти. В зв’язку з цим, можна сказати про те, що теорії 
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екомузею та «нової музеології» хоч і зіткнулися з певними труднощами імплементації, проте, відповідно до 
постулатів поелементної інженерії, можуть бути уточнені. Елементи, що не пройшли еволюційного відбору, 
відкинуті, а життєздатні збережені. Проте в науковому обігу немає таких уточнюючих досліджень, крім 
апології теоретичних положень еко-та нової музеології, сформульованих ще у 1980-х рр. Виходячи із цього, 
продуктивною вбачається спроба теоретичного спростування  теорій «нової музеології» та екомузею, а не 
конвенціалістський підхід, котрий може врятувати хибну теорію, перетворивши її на конкретно-дескриптивну.  

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогоднішній день дослідження, присвячені екомузею та «новій 
музеології» можна розділити на окремі групи. Першу становлять праці основоположників цих теорій Ю.де 
Варіна, Ж.А.Рів’єра та П.Мейрана [3, 9, 11], котрі ставилися до своїх ідей критично. Другу становлять 
апологети екомузею та «нової музеології», серед них: К.Хадсон [12], Т.Шола [14], Р.Маньковська [8], 
І.Яковець [16] та ін. Третю групу становлять критики екомузею та «нової музеології», котрі, щоправда, 
висловлювали свою позицію більш ніж тридцять років тому. З послідовною критикою екомузею виступив 
Ф.Юбер [15], котрий наголошував на шкідливості примітивного громадського й любительського підходу до 
музеїв нового типу. Застереження щодо впровадження ідеї екомузеїв у домодерних (або тих, що лише 
нещодавно стали на шлях модернізації) суспільствах та неблагополучних із соціально-економічної точки 
зору соціумах, були висловлені А.Конаре [6]. У дослідженнях А.Крус-Рамірес [7] йшлося про те, що ідея 
екомузею може бути профанована. В результаті ці інститути стануть своєю протилежністю: замість 
зміцнення горизонтальних зв’язків всередині громади, посилення її суб’єктності, демократизації, екомузеї 
можуть стати прихованим знаряддям для вертикальних маніпуляцій суспільною свідомістю (на 
підтвердження чого автор наводить історичні приклади). В цілому, можна дійти висновку, що критики хоч із 
заважали на емпіричні суперечності, проте не вважали теорії екомузею та «нової музеології» спростованими.  

Мета статті. Теоретичне спростування теорій екомузею та «нової музеології». 
Методологія. Теоретичне спростування базується на застосуванні дедуктивної логіки: передачі 

істинності від засновків до висновків, й зворотної передачі хибності від висновків (за наявності емпіричного 
спростування), до одного із (або обох) засновків. Основний висновок «еко та нової музеології» – традиційні 
музеї неминуче трансформуються в екомузеї, тому що вони найбільш точно відповідають тенденціям 
розвитку суспільства. Засновки: 1) ознака сучасності музею – фізичний зв’язок із громадою; 2) найкращий 
зв’язок із громадою забезпечують екомузеї.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо тезу про те, що прогресивним на шляху розвитку музею як 
соціокультурного інституту є поглиблення фізичних зв’язків між людьми та оточуючим середовищем. 
Зокрема, К.Хадсон [12, 144], аналізуючи концепцію екомузею та її втілення, звертав увагу на те, що 
основними експонатами музею нового типу є, власне, місцеві жителі. Далі йдуть доместиковані тварини, 
наприклад, корови та свині. Потім – результати взаємодії із навколишнім середовищем у вигляді 
стаціонарних споруд – замків, заводів, шахт, доріг, каналів та ін. І вже потім – рухомі об’єкти, які складають 
основу традиційного музейного зібрання.  

Музейні предмети не вилучаються із традиційного середовища побутування, перебуваючи «на 
руках» у основних експонатів  – живих людей (або й у тварин, скажімо, хомути, ясла). Хоча, класичні 
фонди також утворюються. Мова йде про те, що інвентаризація музейних предметів не тягне за собою 
вилучення їх у власників [11]. Як зазначає Х.де Варін [3], будь-який об’єкт екомузею, що має цінність для 
його природного власника – залишається на місці. У разі втрати такої цінності (а отже, виникнення 
бажання у власника позбутися предмета) він переміщується у фонди музею. Отже, специфіка екомузею 
полягає у тому, що фонди як такі є вторинними, що вважається чи не революційним кроком, порівняно із 
традиційними музеями. Також складається враження, що акцент переноситься із матеріальної на 
нематеріальну спадщину (точніше, із уречевленої на неуречевлену). Такий підхід, на думку Т.Шоли, є 
найбільш прогресивним, оскільки дослідник вважає, що і в традиційних музеях йдеться про духовну, а не 
матеріальну культуру [14]. При цьому, з точки зору адептів «нової музеології», екомузей не міг бути 
зведений до центру зі збереження або реконструкції давніх ремесел. Також екомузеї неприпустимо було б 
ототожнювати із «живими музеями», в яких актори розігрують костюмовані сцени з метою точної історичної 
реконструкції. В екомузеї музеєфікації піддається саме життя в усій його різноманітності.  

Але, насправді, саме фізичність, матеріальність виходять на перший план. Відмінність від 
традиційного музею полягає у тому, що увага переноситься із окремого об’єкта на середовище в цілому. 
До того ж, музеєфікуються не лише люди, а й, подекуди, соціальні відносини. «Фізичний» підхід ріднить 
«нову музеологію» із найбільш архаїчною – кунсткамерною – теорією соціокультурного призначення та 
інституційної специфіки музею. Суть цієї теорії полягає у тому, що основним завданням музею як 
соціально-культурного інституту є накопичення, збереження, дослідження і презентації артефактів, що 
розглядаються як особливі джерела інформації. Таким чином, музей постає як щось середнє між 
сховищем-складом та виставкою-ярмарком, на якій, зазвичай, нічого не можна придбати. Основний 
недолік кунсткамерної теорії полягає у тому, що музейна пам’ятка із засобу стає самоціллю. У випадку 
екомузею консервація і презентація громади (включно із середовищем побутування та місцевими 
жителями), позірно стає засобом розвитку спільноти. Проте, засіб, знову-таки, стає самодостатнім. Коли ж 
у якихось аспектах ідея екомузею не може бути реалізована, спостерігається поява все більшої кількості 
ознак традиційного музею. 
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Всього, крім кунсткамерної, можна виділити іще вісім теорій соціокультурного призначення та 
інституційної специфіки музею. Сюди належать: інституційна, інженерна, політична, ринкова, науково-
просвітницька, медійно-комунікативна, мистецько-креативна й утилітарна. Інституційна переносить центр 
дослідницької уваги із артефакту на соціально-культурний інститут. Інженерна витікає із інституційної, але 
змінює напрям вектору між суспільством та музеєм із інститутоцентризму до задоволення музеєм 
соціальних потреб. Політична ринкова теорії базуються довкола кон’юнктури – відповідно, політичної та 
соціально-економічної. Медійно-комунікативна теорія підходить до музею як суб’єкта соціальних 
комунікацій. Зміст комунікацій при цьому вважається вторинним. Мистецько-креативна й науково-
просвітницька теорії, навпаки, на перше місце виносять музейний контент. Щоправда, в рамках науково-
просвітницької теорії, музей досить часто зводять до статусу ретранслятора виробленої «ззовні» наукової 
інформації, тим самим редукуючи цю теорію до медійно-комунікативної. Утилітарна теорія не розглядає 
соціально-культурне призначення музею та його інституційну специфіку як щось стале. Ця теорія 
базується, з одного боку, на дослідженні інституційної диференціації музею (на противагу інтеграції, коли 
музею приписують невластиві йому функції, які ефективніше виконують інші інститути). З іншого, в її 
рамках здійснюється поглиблення розуміння соціокультурного призначення музею, в результаті чого 
можна віднайти невідомі до того функції музейного інституту, що дозволять задовольнити фундаментальні 
потреби суспільства. 

Наведені теорії (крім утилітарної) можна класифікувати у відповідності з теорією трьох світів К.Поппера 
[10]. Згідно із нею, перший світ складають фізичні об’єкти. Другий світ – комунікації між людьми, що 
висловлюють свою суб’єктивну точку зору. Третій – об’єктивний світ, до якого, передусім, належать продукти 
наукової та художньої творчості. Отже, кунсткамерна теорія (а заразом й інституційна та інженерна) та її 
модифікації у вигляді еко- та нової музеології сфокусовані на першому світі. Політична, ринкова та медійно-
комунікативна пов’язані з дослідженням другого світу. Мистецько-креативна й науково-просвітницька (із 
висловленими вище застереженнями) розглядають музейницьку діяльність в контексті третього світу. 
К.Поппер вважав, що перший і другий світи цілковито залежать від третього (оскільки він зумовлює 
дослідження першого й ускладнює, та, імовірно, уможливлює соціальну комунікацію), а об’єктивний (тертій) 
світ є автономним [10]. Утилітарна теорія музею виходить із того, що музей здатний у своїй діяльності 
поєднати усі три світи. Таким чином, ця теорія претендує на найбільшу універсальність з-поміж інших. Отже, 
приходимо до висновку, що еко- та нова музеологія не є прогресивними із наукової точки зору. Це 
обумовлено, з одного боку, поглибленням і пришвидшенням розвитку другого і третього світів, а з іншого, 
принциповій неможливості безпосереднього пізнання на рівні першого світу (кунсткамерна теорія).  

Попередній підсумок за результатами спростування теорій екомузею та «нової музеології» полягає у 
тому, що засновок, відповідно до якого ознака сучасності музею – фізичний зв’язок із громадою є хибною. 
В той же час, засновок про те, що найкращий зв’язок із громадою забезпечують саме екомузеї є частково 
істинним. Застереження полягає у тому, що цей засновок може бути істинним лише по відношенню до 
територіально укоріненої архаїчної громади, сформовані згідно із ідеологією націоналізму, або, навіть, на 
основі деяких феодальних традицій. Щодо нових спільнот, утворених глобалізацією, ідею екомузею 
реалізувати неможливо.  

Повернемося до основного висновку еко- та нової музеології, згідно з яким традиційні музеї неминуче 
трансформуються в екомузеї, тому що вони найбільш точно відповідають тенденціям розвитку суспільства. 
Зазначимо, що на практиці поки що такого тотального переходу не спостерігається. Проте, відсутність 
підтвердження не є доказом. В зв’язку із цим, варто розглянути цей висновок із теоретичної сторони.  

Провідною ознакою теор

. При цьому дослідники, що є адептами «нової 
музеології» не вдаються до спостереження невдалих випадків імплементації (як виняток, дослідження 
ситуації довкола екомузею у Сахелі [6]). Прихильники еко- та нової музеології вважають, що екомузей 
утвердиться апріорі. Відомо, що утопічна інженерія, на відміну від поелементної (котра базується на 
спостереженнях за імплементацією) тягне за собою тяжкі непередбачувані наслідки. Щоб уникнути цих 
наслідків, необхідно теорії узгоджувати із практикою й коригувати абстрактні моделі. Натомість, надмірна 
зосередженість прихильників «нової музеології» на ідеальній моделі екомузею настільки сильна, що ними 
залишаються непоміченим природні стихійні вияви, постульованих ними ідей.  

В зв’язку з цим, цікавим є те, що в Україні є інституція, яку не відносять до екомузеїв, проте вона 
цілком відповідає його дефініції. При цьому, цей заклад виник не в результаті складної централізованої 
організаційної роботи, а природним чином, хоча не обійшлося без втручання органів влади. Мова йде про 
комплекс Києво-Печерського монастиря, котрий на сьогоднішній момент являє собою симбіоз історико-
культурного заповідника та чернечої общини. Функціонування цього інституту тісно пов’язане із конкретною 
територією, що узгоджується із основною сутнісною характеристикою екомузею. Ще Ф.І.Шміт [13], 
аналізуючи у 1929 р. процес створення на базі монастиря музейного містечка, зазначав (посилаючись на 
Х.Г.Раковського), що секуляризація об’єкту не має стосуватися, власне, монахів, що мають стати «живими 
експонатами» новоутвореного музейного закладу. У 1960-х рр. діяльність монастиря була припинена, але 
наприкінці 1980-х відновлена. При цьому музейне містечко, а згодом заповідник продовжив безперервно 
функціонувати з 1926 р.  
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Цікаво, що монастир, зберігаючи багато консервативних рис, відображає сучасність (екомузеї в 
теорії мають на меті прокладання «містка» зі минулого в майбутнє). Відвідавши Лавру, можна побачити 
сучасний рівень технічної оснащеності вищих ієрархів, взаємодію монастиря із різними верствами 
населення (скажімо, представниками вищого політичного менеджменту), підготовку майбутніх 
священнослужителів тощо. Разом з чернечою общиною суспільне використання об’єкта забезпечується 
музейними фахівцями. Заповідник організовує екскурсійне відвідування (при цьому деякі екскурсії 
здійснюються силами монастиря), зберігання, дослідження і презентацію фондових колекцій. Частина 
експонатів знаходяться «на руках» або у використанні (часто і власності) монастирської спільноти (ще 
одна ознака екомузею). Проблема полягає лише у тому, що ченці, подекуди, вороже сприймають 
наявність світських установ на території монастиря (як, зрештою, й екомузей дещо підозріло ставиться до 
традиційних музеїв, котрі руйнують природне ландшафтне полотно). Отже, існує певна конфліктогенність 
між чернечою громадою та музейними фахівцями. Але збереження цього симбіозу доцільне з урахуванням 
громади довкола Лаври – українського суспільства (на думку дослідника екомузеїв Юбера [15,  8], 
нівелювання професійно-наукової музейної складової призводить до дисбалансу в роботі екомузею).  

Зрештою, практика показує, що за певних умов ідея екомузею може бути продуктивною, насамперед 
тоді, коли життя не вкладається у теоретичне «прокрустове ложе». Проте насильницька перебудова 
традиційних музеїв за принципами «нової музеології» може призвести до руйнування інституту, що 
пройшов більш серйозну апробацію, ніж екомузей. Ідею екомузею не варто відкидати цілковито. Варто 
продовжувати спостереження за природними проявами «нової музеології», фіксуючи непередбачувані 
наслідки. Можливо, дослідження екомузею (особливо, за умови подолання примату «фізичності») 
сформує нові підходи до розв’язання проблеми соціокультурного призначення та інституційної специфіки 
музею. Проте на даний час існуюча модель екомузею не дозволяє розв’язати цю наукову проблему, а є 
лише оригінальним оновленням вже існуючих вирішень в рамках міркувань про традиційний музей.  

Рух, пов’язаний із «новою музеологією», привабливий насамперед, через те, що він розглядає музей 
як суб’єкт суспільних трансформацій. Саме тому на перший план висувається необхідність посилення 
громадської ініціативи, зокрема, шляхом створення чогось на зразок громади-музею. Фактично 
висувається досить смілива гіпотеза про ототожнення музеєфікації та модернізації. Тут виникає 
суперечність, оскільки екомузеї є компліментарними до деморнізаційних процесів. Ця суперечність 
зумовлена, зокрема, тим, що під екомузеєфікацією часто розуміють консервацію громади. Зрозуміло, що 
розвиток, побудований на консервації є неможливим. Модернізація базується на спростуванні усталеного, 
перманентного експерименту, котрий породжує інновації. Іншими словами, консервація унеможливлює 
застосування методу «проб і помилок».  

У зв’язку з цим, видається, що продуктивніше поглянути на екомузей із протилежного боку. Музейний 
заклад такого типу міг би виступати як інноваційний майданчик – каталізатор розвитку свого немодерного 
оточення. Повністю відмовитися від консервації неможливо, тому що інновації хоч і базуються на відкиданні 
попереднього досвіду, але перед тим його необхідно зафіксувати.  

У цьому напрямку мав працювати екомузей в Анакостії (один із неблагополучних, кримінальних [1] 
районів Вашингтона, США). Цей заклад, безперечно, зробив життя місцевого населення культурнішим. 
Але, водночас, він також легітимував негативні сторони життя, проти яких він був покликаний боротися. 
Незважаючи на всі зусилля музейників, Анакостія і надалі залишається небезпечним «чорним» районом 
Вашингтона. Можливо, для того, аби зміни стали помітними має пройти більше часу. Але з теоретичної 
точки зору, можна помітити наступні упущення. Місія музею в Анакостії сформульована його засновником 
наступним чином: «відкривати людям очі на життя в гетто» [5, 40]. Натомість, на жаль, не пропонуються 
альтернативні шляхи розвитку. Натомість заклад опікується взаєморозумінням та посиленням зв’язків 
всередині місцевої спільноти, а також сприяє підвищенню толерантності й згуртованості столичної 
громади [2]), виходячи із актуальних умов життя в гетто. Отже, фактично, цей музей консервує соціальні 
відносини в Анакостії, хоч і здійснює роботи по амортизації їхніх негативних проявів. Консервація у 
Анакостії заступила інновацію. Виправити ситуацію може більш складне розуміння процесу музеєфікації, 
що полягає у збалансованості інновації та консервації. 

Досягти цього можна в рамках теорії музею як лабораторії, котра зародилася у авангардній 
музеології. Як і у традиційному варіанті, музей-лабораторія не поширюється на усе суспільство. Музей не 
має консервувати все довкола: цей інститут змінює суспільство шляхом вироблення й поширенню певних 
смислів. Якщо розглядати музей як лабораторію, то мова йде про експерименти довкола мемів (за 
Р.Докінзом [4]). Ті з мемів, що пройшли музейницьку перевірку можуть бути впроваджені в життя. Таким 
чином, музей стає ефективним інструментом поелементної соціальної інженерії.  

Наукова новизна. Вперше теорії екомузею та «нової музеології» були піддані теоретичному 
спростуванню. Те, що приписується «новій музеології», а саме – маркетинговий, клієнтоцентричний підхід 
до музейної роботи – насправді, має мало спільного із теоретичною моделлю екомузею. Еко-та нова 
музеологія є реновацією кунсткамерної теорії музею, котра, в цілому, демонструє більшу життєздатність 
(що підтверджується спостереженнями).  

Висновки. В результаті дослідження було з’ясовано, що еко-та нова музеологія не лише стикаються із 
труднощами при перевірці практикою, але й мають логічні хиби. Перший засновок, на якому базуються ці 
теорії, полягає у твердженні про те, що ознака інноваційного музею – це фізичний зв’язок із громадою. Було 
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з’ясовано, що «нова музеологія» камуфлювала хиби кунсткамерної та інституційної теорії музею, 
побудованих довкола пам’ятки та її інституційного обслуговування. Еко- та нова музеологія виходять із того, 
що музеї ігнорують антропологічний вимір. Проте, людина в контексті екомузею набувала уречевленого 
характеру. Тим самим, проявлялося, що «нова музеологія» є модифікацією «старої музеології». Отже, тісний 
зв’язок музею із громадою, незважаючи на модність цього дискурсу (не лише в рамках музеєзнавства, а й 
гуманітаристики в цілому), а також тенденцію до самоізоляції музеїв, не породжує нового розв’язання 
проблеми соціокультурного призначення та інституційної ідентичності музею. Крім того, другий засновок, 
відповідно до якого саме екомузеї забезпечують найкращий зв’язок музею із громадою є не менш сумнівним, 
оскільки саме явище громади стає екстериторіальним і більш абстрактним. Ключовий висновок теорії еко-та 
нової музеології також несе в собі небезпечні теоретично-методологічні підвалини – утопічну соціальну 
інженерію. Не говорячи вже про небезпеки для самих громад, екомузеологія ігнорує еволюційний шлях, 
котрий пройшов традиційний музей, пропонуючи його примусову перебудову відповідно до постулатів «нової 
музеології». В той же час, теорії екомузею та «нової музеології» несуть в собі позитивну складову, 
намагаючись зробити музей більш суб’єктним – утилітарним для суспільства. В зв’язку з цим, перспективним 
напрямом подальших досліджень може бути розробка теорії музею як лабораторії мемів. 
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ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ СЕМІОТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 
 

Мета дослідження. У статті досліджуються можливості концепцій комунікації та інформаційного суспільства як 

методологічної основи дослідження політичних процесів у соціокультурному аспекті. Методологія. Історико-логічний і 

системний методи аналізу використовуються для уточнення гіпотези про те, що глобальний інформаційний простір, в умовах 

послаблення внутрішнього та зовнішнього процесу, формується під впливом, та за рахунок, об’єктів трансграничних 

комунікацій. Наукова новизна. Висувається гіпотеза про те, що: (1) в умовах послаблення внутрішнього та 

зовнішньополітичного процесу за рахунок росту об'єктів трансграничних комунікацій відбувається формування глобального 

інформаційного простору; (2) однак це не веде до нівелювання національного суверенітету; (3) очевидно, що ця тенденція 

трансформується згідно своїх правил. Для покращення дослідницьких практик пропонується синтез із теорій  Д. Белла, Е. 

Тоффлера,  М. Кастельса та парадигми семіотичної політичної комунікації. Висновки. Вплив комунікаційних технологій (1) 

обмежує вибір інструментів боротьби між елітними групами; (2) скорочує можливості політичної еліти в маніпулюванні; (3)  

проблематизує ефективність традиційних демократій в досягненні бажаних сценаріїв реформування; (4) перетворює політичний 

процес практично в безперервну виборчу кампанію; (5) підвищує роль представницьких органів, що сприяє рекламі владних 

ініціатив, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності еліти. 

Ключові слова: політична комунікація; інформаційне суспільство; семіотика політичної комунікації  

 

Немеш Анна Николаевна, ассистент кафедры международных отношений Киевского национального университета 

культуры и искусств 

Теоретическая рефлексия семиотической коммуникации: социокультурный аспект 

Цель исследования. В статье исследуются возможности концепций коммуникации и информационного общества как 

методологической основы исследования политических процессов в социокультурном аспекте. Методология. Историко-

логический и системный методы анализа используются для уточнения гипотезы о том, что глобальное информационное 

пространство, в условиях ослабления внутреннего и внешнего процесса, формируется под влиянием, и за счет, объектов 

трансграничных коммуникаций. Научная новизна. Выдвигается гипотеза о том, что: (1) в условиях ослабления внутреннего и 

внешнеполитического процесса за счет роста объектов трансграничных коммуникаций происходит формирование глобального 

информационного пространства; (2) однако это не ведет к нивелированию национального суверенитета; (3) очевидно, что эта 

тенденция трансформируется согласно своим правилам. Для улучшения исследовательских практик предлагается синтез с 

теорий Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Кастельса и парадигмы семиотической политической коммуникации. Выводы. Влияние 

коммуникационных технологий (1) ограничивает выбор инструментов борьбы между элитными группами; (2) сокращает 

возможности политической элиты в манипулировании; (3) проблематизирует эффективность традиционных демократий в 

достижении желаемых сценариев реформирования; (4) превращает политический процесс практически в непрерывную 

избирательную кампанию; (5) повышает роль представительных органов, способствует рекламе властных инициатив, 

направленных на повышение уровня профессиональной компетентности элиты. 

Ключевые слова: политическая коммуникация; информационное общество; семиотика политической коммуникации 
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Theoretical reflexion of semiotic communication: socio-cultural aspects 

Purpose of the article. The article explores the possibilities of the concepts of communication and information society as a 

methodological basis for the study of political processes in socio-cultural aspects. Methodology. Historical-logical, systemic, and 

scenario analysis methods are used to clarify the hypothesis that the global information space, in the context of weakening the internal 

and external process, is formed under the influence and at the expense of objects of transboundary communications. Scientific 

Novelty. The hypothesis is that: (1) in the conditions of weakening of the domestic and foreign political process, due to the growth of 

objects of transboundary communications, the formation of a global information space takes place; (2) However, this does not lead to 

the leveling of national sovereignty; (3) it is obvious that this tendency is transformed according to its rules. To improve research, 

synthesis from the theories of D. Bella, E. Toffler, M. Castells and the paradigm of semiotic political communication is proposed. 

Conclusions. The influence of communication technologies (1) restricts the choice of struggle tools between elite groups; (2) reduces 

the chances of a political elite in manipulating; (3) problematizes the effectiveness of traditional democracies in achieving the desired 

reform scenarios; (4) transforms the political process into virtually continuous electoral campaign; (5) increases the role of 

representative bodies, which promotes the promotion of government initiatives aimed at raising the level of professional competence of 

the elite. 

Key words: political communication; information society; semiotics of political communication 

 

Актуальність теми. У статті досліджуються можливості концепцій комунікації та інформаційного 

суспільства як методологічної основи дослідження політичних процесів в соціокультурному аспекті. 

Висувається гіпотеза про те, що: (1) в умовах послаблення внутрішнього та зовнішньополітичного процесу за 

рахунок росту об'єктів трансграничних комунікацій відбувається формування глобального інформаційного 

простору; (2) однак це не веде до нівелювання національного суверенітету; (3) очевидно, що ця тенденція 
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трансформується згідно своїх правил. Для покращення дослідницьких практик пропонується синтез із теорій  

Д.Белла, Е. Тоффлера,  М. Кастельса та парадигми семіотичної політичної комунікації.  

Аналіз досліджень і публікацій. У нашому дослідженні особливо корисною виявилася концепція 

вченого Науменко Т. В. [13 ], який  розглядає теорію інформаційного суспільства як методологічну основу 

політичного дослідження сучасності. Такий підхід дає можливість зробити синтез з теорій  Д. Белла (Bell D.)  

[20] , Е. Тоффлера [16],  М. Кастельса [21-22] з парадигмою семіотичної політичної комунікації.  Д. Белл [20] 

назвав постіндустріальне суспільство меритократією.  В такому соціумі суспільно-значущі позиції, привілеї 

залежать від рівня освіти та поінформованості особи. Таким чином, меритократія створює нову логіку 

стратифікації суспільства та інформовану еліту. В свій час Е. Тоффлер розвиваючи ідеї постіндустріального 

та інформаційного суспільства, описав суспільний розвиток як низку змінюваних хвиль модернізації. В 

«Третій хвилі» він дає картину зародження нової цивілізації. На зміну індустріальному суспільству  –   Другій 

хвилі, приходить новий процес, центральне місце в якому займає інформація, що змушує людей звернути 

увагу на нематеріальні форми власності. Підсилюється роль ЗМІ. Під час Третьої хвилі виникає явище, яке 

Тоффлер називає «демасифікацією мас-медіа», тобто сегментація аудиторії, в результаті якої люди більше 

не отримують готової моделі знань і змушені самостійно пізнавати процеси, що свідчить про зростання ролі 

індивідуальності [16]. М. Кастельс помічає в цьому контексті тенденцію зростання процесів організації 

домінуючих функцій за принципом мереж. Він зазначає, що поряд з такими важливими елементами, як 

знання та інформація, специфічним способом розвитку суспільства стає комунікація з приводу обміну 

знаннями. Інформація завжди мала велике значення в житті суспільства, проте тільки в нових умовах сама 

стала і продуктом виробництва, і засобом виробництва в глобальних масштабах та мережах. Реорганізація 

виробничих відносин, відносин влади і досвіду в мережевій комунікації стимулює появу нового суспільства. 

Ряд дослідників сферу політичної комунікації описують в наративах класичних образів фізіократичного 

підходу. Так, представник французької політико-соціологічної школи Ж.-М.Коттре (Cottеret J.-M.) [23, С. 9, 

112], порівнює її з кровообігом соціального організму, а відомий німецький соціолог ХХ ст. К. Дейч (Deutsch 

Karl W)  з «нервовою системою державного управління», що зумовлює політичну поведінку.  Карл Дойч  

ставить політичну комунікацію в центрі усієї політології та трактує її, як великі комунікаційні мережі [25]. У 

нього функціональна єдність дії технічних, біологічних та соціальних керуючих систем виражається в 

універсальному характері зворотного зв'язку –  принципі, суть якого полягає в тому, що кожний наступний 

вплив на керований об'єкт визначається на підставі відомостей про результати попереднього впливу –  

стосовно до класу явищ, які відносяться до окремих видів цілеспрямованої діяльності, об'єднаний загальним 

поняттям «комунікація». При цьому управління, як і в кібернетиці, розглядається як окремий випадок 

комунікації. Таким чином К.Дойч вводить в науковий обіг теорію політичної кібернетики,  в якій політика  

рефлексується як комунікаційний процес координації зусиль людей по досягненню поставлених цілей, який 

реалізується за схемою кібернетичного саморегулювання. Ключова роль у цьому процесі належить 

зворотному зв'язку: потік відомостей про досягнутий стан системи і наслідки діяльності влади, що надходить 

в центр прийняття політичних рішень, дозволяє скласти уявлення про те, наскільки близько підійшла система 

до своїх цілей, і як їй слід змінити свою поведінку, щоб досягти максимального наближення до них. Різниця 

між заданим і фактично досягнутим станом системи з урахуванням відомостей про характер самої системи, її 

ресурсах, опір середовища. Така інформація використовується для вибору нового керуючого впливу [25].  

Проте, для поглиблення дослідження цих поглядів, необхідно зробити уточнення про те, що сам 

термін «кібернетика» був запропонований H. Вінером [3] як неологізм для позначення нової області знання, 

яке виникло на стику технічних, біологічних та соціальних дисциплін. Однак треба мати на увазі, що цей 

термін вже використовувався в історії науки, причому саме в соціально-політичному значенні. Він 

зустрічається в текстах Платона, де позначає «мистецтво управління кораблем», «мистецтво керманича», а 

в переносному сенсі – «мистецтво управління людьми». У першій половині XIX ст. французький вчений-фізик 

А.-М. Ампер, який займався проблемою класифікації наукового знання, запропонував назвати 

«кібернетикою» (cybernetique) науку про управління державою. У класифікації Ампера «кібернетика», 

«етнодіцея» (наука про права народів), дипломатія та «теорія влади» віднесли до політичних наук, причому 

«кібернетика» і «теорія влади» становили «політику у власному розумінні слова» [1]. Тобто концептуалізація 

Д. Істоном (Easton D. A.) політичної комунікації через основний атрибут політики, а саме влади [27], також не 

є новим. Кібернетична модель Д.Істона була доповнена інструментальними моделями Г. Алмонда [17] та 

ідеями Дж. Коулман (Coleman J.) про відповідність між окремими категоріями системно-кібернетичного 

аналізу і термінами, що традиційно використовуються в політичній та правовій науці. В їх працях були 

розроблені функції на «вході» політичної системи суспільства (політична соціалізація і рекрутування, 

артикуляція та агрегація інтересів, політична комунікація) та на «виході» (прийняття правил і законів, їх 

застосування і контроль). 

 У 1995 році американський дослідник Ніколас Негропонте (Negroponte N.) використав метафору про 

перехід від обробки атомів, які складали матеріальні речовини, котрі обробляли біти, що складали 
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матеріальні програмні коди. Н. Негропонте говорив, що матеріальні речовини, розглянуті у вигляді сировини і 

продуктів, мають свої недоліки, такі як: фізична вага продукції, необхідності в ресурсах для її виробництва, у 

використанні площі для її зберігання, логічних висновків і проблем, пов'язаних з транспортом. Переваги 

цифрової економіки як «нового» виду економіки, так й інформації про неї, а саме: відсутності фізичного 

характеру виробництва, зайнятого інформаційним об'єктом, більш низькими затратами ресурсів на 

виробництво електронних товарів, а також стрімке глобальне переміщення товарів через мережу.  Як 

представника ранньої риторики про мережеве суспільство у Н. Негропонте було презирливе ставлення до 

ЗМІ. В книзі «Бути цифровим» він передбачав знищення ЗМІ в змаганні нових «медіа-баронів» мережевого 

суспільства та вже відомих централізованих імперій [38, 54, 59]. Проте, будь-яка технологія, будь-який засіб 

масової інформації на певному рівні історії є чимось новим для суспільного відродження, що вимагає 

особливих навичок і умінь в обробці лише певний час, потім вони стають частиною культури. Для 

підтвердження цієї тези звернемося до досвіду Фінляндії. Універсальний доступ до новітніх інформаційних 

технологій і доступ до офіційної інформації в електронному вигляді, який ми спостерігаємо в фінському 

варіанті, показує, що Інтернет в даний момент став звичним інструментом ЗМІ. Політичний актор в Інтернеті 

може бути одночасно координатором, інформатором і навіть провайдером інформаційного контенту. Досвід 

створення гармонічного інформаційного суспільства у Фінляндії свідчить про можливість знайти баланс 

інтересів держави, нації, суспільства, приватного бізнесу та особистості. Еліта Суомі створює необхідні умови 

для розвитку досліджень та освіти як основи інформаційного суспільства. Для переходу до нового рівня 

розвитку необхідні як високі стандарти загального рівня освіти, так і значний обсяг спеціальних знань, аналізу 

основних тенденцій історичного, соціально-політичного та соціально-культурного розвитку. 

Н. Негропонте  не передбачив можливість поєднання різних технологій інформаційного суспільства. 

Проте, якщо в кінці 1990-х рр. «Time Warner» була в списку транснаціональних корпорацій, то і нині вона є 

домінантом на світовому інформаційному ринку. У складі цієї гігантської корпорації з'явилися кабельні мережі 

розважального ТВ. Нині «Time Warner» випускає ряд високопродуктивних друкованих видань (всього 

близько 30 великих журнальних видань), книг-бестселерів, створює і підтримує в Інтернеті ряд популярних 

сайтів з електронними версіями, телевізійні мережі НВО, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network, кінокомпанії, 

комп'ютерно-комунікаційні структури («CompuServe», «Netscape»). 

Одразу необхідно зауважити, що огляд доступного дискурсу свідчить, що в політичній теорії не дано 

точного визначення поняттю «політична комунікація». Такому факту навіть віднайдено  причину. Так, німецькі 

дослідники П. Донгес (Patrick Donges) та О. Яррен (Jarren Otfried) вважають, що причиною цього можуть бути 

складові елементи поняття політична комунікація, тобто – політика і комунікація, що вже стали 

самодостатніми поняттями і не потребують розширення або звуження свого сенсу [30-31]. Отже 

центральним механізмом у формулюванні, поєднанні, створенні та реалізації рішення стає комунікація, яка 

стала не тільки частиною політики, а  самою політикою [30-31].  

Початком вивчення політичної комунікації вважають дослідження пропаганди у період Першої світової 

війни. Початком комплексних досліджень політичної комунікації можна вважати ідеї та праці Г. Лассуелла 

[33-34] 20-х-40-х років ХХ ст. Фундаментальні роботи у цій сфері, так само як і сам термін «політична 

комунікація», з’явився в кінці 40-х років – на початку 50-х років. Дослідник Грачов М.Н. свідчить, що 

відокремлення дослідження політичної комунікації у самостійний напрямок, на межі соціологічних та 

політичних наук, було викликано демократизацією політичних режимів у другій половині ХХ ст., а також 

розвитком кібернетичної теорії, виникненням і збільшенням ролі нових комунікаційних систем та технологій. 

Звісно це пов’язано і з використанням формалізованих методів системного аналізу, яке відбувається у 50-ті-

60-ті роки – у період становлення загальної теорії систем як міждисциплінарної логіко-методологічної 

концепції дослідження складно-сконструйованих об’єктів різної природи, а також стрімким розвитком 

кібернетики – області знань, що вивчає найбільш загальні закономірності процесів інформаційного обміну та 

управління в різноманітних системах [4-10]. «Політику неможливо уявити без комунікації» – так вважає 

німецький дослідник політичної комунікації В. Шульц. На його думку, зв'язок є настільки тісним, що автор 

схиляється до того, що можна давати визначення політиці через поняття комунікації [45].  

Зігфрид Вайенберг (Weischenberg Siegfried) таке різноманіття підходів виправдовує складностями 

визначення політичної комунікації та його постійною мінливістю під впливом нових суспільно-політичних 

процесів, тенденцій розвитку та глобальних настроїв. Зігфрід Вайшенберг спробував озвучити своє коротке 

визначення. Під політичною комунікацією він розуміє відносини між політичною системою, системою ЗМІ та 

суспільством [47]. Аналітик П.Фільцмаєр (Р. Filzmaier) звертається до доробку класиків соціології М. Вебера, 

Т.Парсонса, К. Мангейма, які уявляли політичну комунікацію в якості процесу соціальної взаємодії між 

«керуючими» і «керованими», та  описує політичну комунікацію як інтерактивний процес між тими, хто керує і 

тими, ким керують [28].  

Виклад основного матеріалу. Нині у більшості досліджень висхідною точкою аналізу політичної 

комунікації стає інструменталізація засобів ЗМІ в ході політичного процесу та її наслідки: 
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1. Існує думка, що з приходом електронних медіа у першій половині минулого століття, політична 

комунікація набула зовсім іншого характеру, оскільки нові ЗМІ передають інформацію на великі аудиторії для 

створення публічності значних масштабів. Тобто, концепт М. Маклюєна [12] «глобального села» стає 

реальністю; 

2. Висувається концепт акторності політичних комунікацій за участю ЗМІ. У цьому контексті, як 

зазначає Т.Л. Теодоре (Glasser Theodore L.), роль комунікації у політичних процесах визначається позицією 

власників ЗМІ [32]. Зокрема, Брайан МакНаір (McNair Brian) дає визначення політичної акторності як суб’єкта, 

який відіграє певну політичну роль, тобто який задіяний у прийнятті обов’язкових рішеннях про розподіл 

влади або ресурсів  (індивіди, колективні політичні угрупування, об’єднання, організації) і має вплив на ЗМІ. 

При цьому комунікація відбувається на макрорівні, мікрорівні та вже започаткованому мезорівні [36]. 

Дослідження цієї проблеми поглибили українські вчені М.М. Рижков та А.С. Косенко. Вони виділяють наступні 

рівні політичної комунікації:  

2.1. Мікрорівень: соціальний рівень дії індивідуумів та соціальних груп, які не мають власного статусу 

політичних акторів. Одиницями аналізу виступають політичні погляди, цінності, комунікаційні та виборчі 

позиції. Доступ до цього рівня найчастіше забезпечують емпіричні опитування. Дослідженню мікрорівня 

приділяли увагу такі вчені, як: Г. Лассуелл, Л.Фестінгер, У. Ліппман, Б. Берельсон, Ніколас Негропонте.  

2.2. Мезорівень: соціальний рівень дії організацій та інституцій. На цьому рівні йдеться про дії деяких 

організацій як колективних або корпоративних акторів. Ці колективи як правило обмежені якимось терміном 

існування та створюють свої специфічні правила або, навіть, порядок.  

2.3. Макрорівень: також загально-суспільний рівень дії. Покликаний концептуально відображати зміст 

та тенденції розвитку процесів інформаційного впливу та взаємодії суб’єктів політики на рівні політичної 

системи, і суспільства в цілому. Н. Вінер, Д. Істон, Г. Алмонд, Р.-Ж. Шварценберг досліджували феномен 

політичної комунікації на макрорівні [11].  

Необхідно зауважити, що у другій половині XX в. у західній політології почалося поступове 

формування «союзу» між теорією еліт і демократизацією з витоками в роботах І.Шумпетера (Schumpeter J.) 

[46]. Таким чином:  (1). Демократія отримала трактування набору правил між елітами в електоральній 

конкуренції; (2). Згідно неписаним правилам необхідно було поважати результати вільних виборів; (3). 

Сторона, що програла повинна визнати права переможців на певну свободу маневру після завершення 

електорального циклу; (4). Відбулася концептуалізація поняття мінімалістської або елітистської демократії; 

(5). Таке теоретизування отримало потужну критику, яка постулює на противагу "мінімалістській" "глибоку" 

демократію, оскільки чисто елітистське трактування критеріїв демократії веде до вихолощення сенсу поняття 

[44, 12-17]; (6). Розвиток елітистської теорії демократії рефлексував кризу демократії на Заході, втратою 

останньої своєї функціональності та зростання протестних настроїв [24]; (7). Теорія мінімалістської демократії 

лягла в основу фактично «керівництвом до дії» для еліт держав на шляху демократизації в орбіті Заходу [15];  

3. Дослідниця Барбара Пфетч (Pfetsch Barbara) концептуалізує політичну комунікацію як елемент чітко 

структурованої політичної системи, де ЗМІ виконує функції продукування і обробки політичних заяв та новин 

[42];  

4. Анселм Доерінг-Мантейффель (Doering-Manteuffel Anselm) [18] називає серед важливих трендів 

зростаючий вплив експортних комунікативних практик із США. Він вважає, що особливо помітна 

«американізація політичних кампаній» в ході європейських виборчих кампаній. Дослідник П. Льоше (Lösche 

Peter) номінує американізацію як «упровадження сучасних виборчих технологій і стратегій у вигляді імпорту» 

[35]. М. Негріне Ральф (Negrine Ralph M.) [38] зазначає, що нині компоненти сучасної виборчої кампанії 

сприймаються як імпортовані товари та послуги із США та, одночасно, як символ колонізації Європи. Саме 

так сприймаються орієнтованість на політичний маркетинг комунікацій з приводу висування політичної еліти в 

Європі  згідно американських виборчих цінностей під час формування ЗМІ новин. Далі М. Негріне Ральф М.  

та Ессер Франк (Esser Frank) [15] стверджують, що оскільки США є законодавцем нових стилів виборчих 

кампаній і стилів інформування публіки, то нині важко знайти виборчу кампанію у світі, яка б не походила із 

США або не мала безпосередньої причетності до США [37];  

5. Наслідком такого впливу, як стверджує А. Доерінг-Мантейффель (Doering-Manteuffel Anselm) стає 

синонімізація процесу модернізації та американізації. Модернізація починається в 20-30 роках минулого 

століття незалежно від американізації [18]. Модернізація та американізація почалися ототожнюватися тільки 

в середини ХХ ст., коли в США  комунікативні технології в формі маркетингових стратегій перейшли в 

політичні виборчі кампанії. З політичної точки зору модернізація базується на ендогенній основі, оскільки 

зміни виборчої комунікації пов’язані зі структурними змінами в політиці, суспільстві та системі ЗМІ. 

Конкретніше це виражається через явище традиційної політичної публічності та процеси, що безпосередньо 

пов’язані з нею – індивідуалізація, фрагментація, технологізація та відсутність стабільності. На рівні акторів 

це виражається у професіоналізації та спеціалізації у виборчій комунікації.  
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Тому Патрік Донгес (Donges Patrick) наголошує, що США більше не є джерелом змін, а є тільки 

прикладом можливого розвитку. Самі американські виборчі кампанії є прикладом використання найновіших 

технологій, які згодом стають загальновживаними в процесі модернізації технологій, які мають високу 

результативність за умови яскравого, впевненого лідера та професійної команди [26]. Патрік Донгес називає 

типовою моделлю умовної американізації («модель імпорт-експорт») відносини еліти США та Німеччини. 

Виникнення такої моделі відносин пов’язують з великою кількістю контактів німецьких політичних 

консультантів з їх американськими колегами, починаючи від 60-х років ХХ ст., коли Віллі Брандт посилав 

своїх радників до США. Цей досвід свідчить, про те що «модель імпорт-експорт» в Німеччині була доповнена 

«моделлю адаптації», висунуту довготривалими особливостями стратегій німецьких ЗМІ в роботі з цільовими 

аудиторіями. Відбулася гібридизація різноманітних стилів виборчих кампаній, коли остаточний продукт 

«моделі адаптації» отримує стандартизовану форму. Таку гібридизацію Ф. Плассер (Plasser Fritz) номінує як 

доповнення традиційних виборчих кампаній, притаманних цій країні  (державно-культурною специфікою, що 

формуються та визначаються інституційним порядком, виборчою та партійною системами, регулятивною 

системою, культурними нормами та цінностями) із постмодерністським стилем і великою залежністю від ЗМІ 

та політичних консультантів [43].  

Вплив комунікаційних технологій має й інші тенденції: (1) обмежує вибір інструментаріїв боротьби між 

елітними групами; (2) скорочує можливості політичної еліти в маніпулюванні; (3)  проблематизує 

ефективність традиційних демократій в досягненні бажаних сценаріїв реформування; (4) перетворює 

політичний процес практично в безперервну виборчу кампанію; (5) підвищує роль представницьких органів, 

що сприяє рекламі владних ініціатив, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності еліти. 

Так, ЗМІ країн Північної Європи – Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії – в даний час 

переживають цікавий і важливий період в своєму розвитку. Справа в тому, що тут протікають неоднозначні 

процеси переходу від державної системи регулювання інформаційних потоків до суспільно-правової та 

ринкової. Разом з тим, на сучасний стан ЗМІ має вплив політична історія цих країн, багато в чому схожа. 

Спільність географічного положення та соціально-історичних доль стали найважливішим фактором схожості 

процесів розвитку ЗМІ країн Північної Європи. Зараз в цих країнах проживає близько 25 млн. чоловік. Всі 

держави Північної Європи – розвинені індустріальні країни зі сформованими демократичними традиціями. З 

1952 року існує Північна Рада, створена для координації співпраці між Данією, Норвегією, Швецією та 

Ісландією. Фінляндія формально приєдналася до цієї організації лише у 1955 році, але фактично 

співпрацювала з Північною Радою з моменту її створення. Зараз із Швецією, Фінляндією, Норвегією, Данією 

та Ісландією активно розвивають зв'язки молоді країни Балтії, що виникли на політичній карті світу як 

самостійні держави після розпаду Радянського Союзу [2].  

У скандинавських країнах початок робітничої преси прямо пов'язаний із виникненням соціал-

демократичного руху. Зокрема у Швеції в 1886 році починає виходити теоретичний орган соціал-

демократичної партії газета «Соціал-демократ», публікації якої були зорієнтовані на гострі політичні та 

економічні проблеми країни. Шведська соціал-демократія на початок XXст. зуміла створити досить широку 

мережу масових видань, що забезпечили їй завоювання переважного впливу в робітничому русі та широких 

верствах дрібної буржуазії. Як відзначають дослідники політичних течій і шведської журналістики, саме 

соціал-демократичний друк зіграв провідну роль в орієнтації шведського суспільства на соціально-економічні 

реформи як шлях виходу з кризи 20-30-х років XX ст. Розвиток парламентаризму в ці ж роки, поворот до 

вирішення соціальних і класових проблем за допомогою компромісів були забезпечені в значній мірі 

пропагандою ліберальної ідеології [29]. Шведські ЗМІ історично склалися як засіб партійної комунікації. Ця, її 

особливість, зберігається й донині. Вона невідривна від конституційного принципу гласності та від зусиль 

держави щодо фінансової підтримки всіх суспільно-політичних газет, оскільки, на думку шведських 

дослідників, різноманіття всіх політичних поглядів в суспільстві відображає найкраще партійна преса. Сучасні 

тенденції розвитку шведських мас-медіа характеризуються поступовим переходом від партійної 

заангажованості до нейтральності та спеціалізації. Це явище спостерігається і в інших країнах Північної 

Європи: в Норвегії, Данії, Ісландії та Фінляндії 

6. У процесі адаптації до модерних технологій Німецька еліта змогла розвинути дифузійно-теоретичні 

концепти розвитку технологій і стабілізувати односторонньо-направлений процес конвергенції та 

опосередковано й невиразно протистояла процесу культурної гегемонії США. І нині, як стверджує українська 

дослідниця  Носенко А., Німеччина стала найбільш розвиненою європейською країною щодо впровадження і 

розвитку нових технологій. А в ряді технологій вона випереджає навіть США, зокрема, в апаратному 

забезпечені інфраструктури, доступі до інформаційних мереж і систем, у сфері мобільного зв’язку. Також 

Німеччина впроваджує політику стимулювання економічної стабільності, оскільки інвестує фінансові потоки 

та нові технологій у сфери малого та середнього бізнесу і сприяє їх взаємовигідній співпраці з великими 

компаніями [14].  
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7. Як зазначає дослідник C. Петреллі (Petrilli S.) в контексті цінностей і медійної боротьби за 

громадську думку в Європі фіксується і глобально-політичний вимір нового явища семіотики, зокрема, зв'язка 

«знак-цінності» (sign/values) [40-41]. C. Петреллі стверджує, що розуміння глобалізації, в семіотиці, як 

глобальної комунікації, сприяє відкритості до інших (людей/культур/товариств) та націленості на комунікацію 

з іншим, в тому числі, й у виробленні глобальних цінностей. Влада також трактується в якості однієї з форм 

або різновидів соціальної комунікації. В цьому випадку останнє поняття номінується як таке, що охоплює все 

різноманіття процесів інформаційного впливу і взаємодії в суспільстві, включаючи загальносоціальні та 

інформаційно-комунікативні аспекти економічної, політичної, культурної та духовної діяльності людей. Якщо 

інтерпретувати владу в більш вузькому контексті, а саме як форму або прояв політичної комунікації, що 

виступає окремим випадком комунікації соціальної та поєднує в собі універсальні, загально-соціальні і, 

власне, політичні, або галузеві риси, то такий підхід неминуче зіткнеться з труднощами семантичного 

порядку, які пов'язані з визначенням обсягу відповідних понять [4-10]. 

Громадська влада, як зазначав британський дослідник Б. Барнс (Barnes B.), виступає одним із аспектів 

або однією з характеристик соціального знання. А будь-який конкретний розподіл знання наділяє індивідів, 

що володіють цим знанням і конституюють їх здатністю до дії. Ця здатність до дії й є публічна влада, влада 

суспільства, яку вони конституюють завдяки володінню знанням. І в цьому випадку влада інтерпретується як 

свого роду комунікаційний акт або комунікаційний процес [19, С.57]. В цьому плані доречним буде звернення 

до визначення Т. Парсонса (Parsons T.), в якому не робиться акцент ні на засоби здійснення влади, ні на 

джерела або мотиви виникнення і здійснення владних відносин, а сама влада розуміється в узагальненому 

плані, як специфічна структурно-функціональна взаємодія, особливого роду комунікація, що забезпечує 

здатність одних суб'єктів реалізувати функцію управління у відносинах з іншими [39, С. 225]. 

Висновок. Узагальнюючи вищесказане, можна запропонувати наступне визначення: влада 

представляє собою специфічну форму соціальної комунікації суб’єктно-об’єктного типу, в якій суб'єкт має 

здатність і, одночасно, можливість забезпечити підпорядкування об'єкта або об'єктів відповідно до своїх 

намірів, що проявляються у вигляді визначення мети та засобів її досягнення, що неминуче передбачає 

наявність зворотного зв'язку між учасниками даного комунікаційного процесу - пануючим суб'єктом і 

підвладним об'єктом (або об'єктами). 
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РИТУАЛ В КУЛЬТУРІ ПOСTАВАНГАРДУ 
 

 Мета роботи – виявлення ритуальних коренів культурних акцій, у тому числі у складових сучасного музичного шкільного 
навчання й музичної творчості. Методологічна основа – розробки з теорії ритуалу Е.Дюркгейма, В.Топорова, В.Тернера й ін., у 
яких релігієзнавчий ракурс  аналізу культурних даностей здійнюється на основі комплексного підходу, із залученням 
компаративного, історико-описового  методів, які займають важливе місце в актуальних соціологічних узагальненннях. Наукова 
новизна. Уперше позиції ритуального культуротворення простежуються на матеріалах  заходів в сучасних освітніх і музично-
освітніх установах.  Висновки. У виховному та освітньому процесі календарно сформована система звітів у загальноосвітній 
школі й академічних концертів у музичних навчальних закладах різних ступенів самою стабільністю хронології й емоційним 
забарвленням урочистості співвідноситься із ритуалами календарних свят у традиційному суспільстві. Ритуал Присвяти, що 
породив множинні форми обрядів  ініціації, простежується у структурі запроваджених святах Першого й Останнього дзвоників у  
загальноосвітніх школах, а у музичних навчальних закладах − це Свята залучення в музиканти й урочисті завершальні акти, у 
яких змістом є зміна соціального статусу суб’єктів акції.  За цим перетворенням  соціального стану  стоїть  сакральна ідея 
Преображення, що керує  виховними  та освітніми зусиллями носіїв ритуалоподібних акцій в сучасному навчанні, відзначеного 
показовою для поставангарду дифузією традиційних видів діяльності та  спеціалізацій.   

Ключові слова: ритуал; поставангард; процес навчання; обряди ініціації; обряди Присвяти і Преображення. 
 

Волкова Галина Викторовна, преподаватель Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой, 
соискатель Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 

Ритуал в культуре  пoсtавангарда 
Цель работы – выявление ритуальных корней культурных акций, в том числе в составляющих современного 

музыкального школьного обучения и музыкального творчества. Методологическая основа – разработки  теории ритуала 
Э.Дюркгейма, В.Топорова, В.Тернера и др., в которых религиеведческий ракурс  анализа культурных данностей 
осуществляется на основе комплексного подхода, с привлечением компаративного, историко-описательного  методов, которые 
занимают важное место в актуальных социологических обобщениях Научная новизна. Впервые позиции ритуального 
культуротворения прослеживаются на материалах  мероприятий в современных образовательных и музыкально-
образовательных учреждениях. Выводы. В воспитальном и образовательном процессах календарно сформировання система 
отчетов в общеобразовательной школе и академических концертов  в музыкальных учебных заведениях разных ступеней 
самой стабильностью хронологии и эмоциональной окраской торжественности соотносится с ритуалами календарных 
праздников в традиционном обществе.  Ритуал Посвящения, который породил множественные формы обрядов  инициации, 
прослеживается в структуре принятых повсеместно  праздников Первого и Последнего звонков в общеобразовательных 
школах, а в музыкальных учебных заведениях − это Праздник посвящения в музыканты и торжественные завершающие акты,   
содержанием которых является изменение социального статуса субъектов акции.  За этим преобразованием  социального 
положения  стоит  сакральная идея Преображения, которое руководит воспитательными и образовательными усилиями 
носителей  ритуалоподобных акций в современном обучении, отмеченного показательной для поставангарда диффузией 
традиционных видов деятельностей и  специализаций.   

Ключевые слова: ритуал; поставангард; процесс обучения; обряды инициации; обряды Посвящения и Преображения. 

 
Volkova Galina, teacher to Odessa national music academy of the name A.V.Nezhdanova, aspirant to National Academy 

Managing Staff  of Culture and Art 
A ritual in culture of postvanguard  
The purpose given work - a discovery of ritual roots in cultural actions, including in forming modern music school education and 

music creative activity as such. Methdological base - a development to theories of the ritual to E.Durkheim, V.Toporov, V.Turner and 
others, in which  forshortening of analysis to science about religion in the cultural facts is realized on base of the complex approach, with 
attraction of comparative, historian-descriptive methods, which occupy honourable place in actual sociological generalizations. 
Scientific novelty. For the first time positions ritual of creation of culture is tracked on material action in modern educational and music-
educational institutions.. The findings. In  educational process calendar net reports in general school and academic concerto in music 
educational institutions of the different steps most stability to chronologies and emotional colouration to solemnity correlates with 
ритуаликой calendar holiday in traditional society.  The ritual of the Dedication, which has generated the plural forms a rite to initiations, 
is tracked in structure taken around the world holiday First and the Last bell in general school, but in music educational institutions - a 
Holiday of the initiation in musicians and solemn terminating acts, which contents is a change the social status of subjects action.  А for 
this transformation of the social position  stand sacramente   idea of the Transfiguration, which manages  educational effort of the 
carriers of  actions in caracter of ritual in modern education, noted significant for postvanguard diffusion of traditional type to activity and 
specialization.   

Keywords: ritual; postvanguard; process of the education; rites to initiations; rites of the Initiation and Transfigurations. 
 

Актуальність теми дослідження визначена посткультурним станом сучасного суспільства, яке 
очевидно відмежовується від часом апробованих традицій. Разом з тим, сама штучність 
(протиприродна спрямованість) позитиву людських діянь,  іменованого культурою, звернена до ідеї 
вироблення нових принципів, що  виходять із початків буття людей, культурний стрижень яких 
формувався через ритуальну сферу [15].  

Дослідження проблем, що відносяться до ритуалу, почалося ще наприкінці ХІХ ст. У роботах 
У.Робертсона-Сміта [22], Е. Дюркгейма [4], Дж. Харрісона [21] та інших авторів підкреслювалася 
належність ритуалу до сфери сакрального, позараціонального, неутилітарного на противагу 
профанній, утилітарній, раціональній повсякденній діяльності. У названих авторів ритуал розглядався, 
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по суті, як символ, вираження соціальних відносин. Е. Дюркгейм [4] розробив докладну класифікацію 
ритуалів, розділивши їх на негативні  або аскетичні і позитивні. А. Ван Геннеп [3] досліджував і описав 
церемонії, пов'язані із кризами індивідуального життєвого циклу й подіями календарного циклу, об'єднавши 
їх у категорію обрядів переходу. Символіка ритуалу стала однієї з головних тем французького 
структуралізму (К. Леві-Стросс) [8], що розглядав його як знакову систему. В етології  (К. Лоренц) [9] і 
етологічній антропології ритуали розглядаються як моделі поводження, що виконують головним чином 
комунікативну функцію, а також функції контролю агресивності, консолідації груп і формування системи 
культурних символів. Важливий внесок у вивчення ритуалу внесли також В. Тернер [15], М. Еліаде [20] та 
інші зарубіжні автори. 

Мета роботи – виявлення ритуальних коренів культурних акцій, у тому числі у складових сучасного 
музичного шкільного навчання й музичної творчості. Методологічна основа – розробки з теорії ритуалу 
Е.Дюркгейма, В.Топорова, В.Тернера й ін., у яких релігієзнавчий ракурс аналізу культурних даностей 
здійнюється на основі комплексного підходу, із залученням компаративного, історико-описового методів, які 
займають почесне місце в актуальних соціологічних узагальненннях. Наукова новизна. Уперше позиції 
ритуального культуротворення простежуються на матеріалах заходів в сучасних освітніх і музично-освітніх 
установах. 

Суспільство як реальність suigeneris, - реальність особливого роду, - виникає на основі загальних для 
групи практик, виконання яких і породжує реальні соціальні сили, а «тиск» соціального, його вплив, що 
відчувають члени групи, виступає в іпостасі атрибутивного й непереборного фактора. Так руйнується утопія 
«протистояння суспільству», його «вільного перетворення» на користь досконало вибудуваного індивіда, 
що становила енергетичний резерв всіх перетворювальних дій Нового часу.Залишається буттєва довіра до 
конкретної групи, поза якою неможлива реалізація індивіда і яка “вбирає” індивідуальні воління, 
«синергуючи» їх  умовами комунікації, які протистоять інформаційній ентропії індивідуалістських виходів. 
Саме група - співтовариство, поєднуване притаманним йому спілкуванням та показовими для цієї спільності 
переживаннями, і є те джерелом соціального, поза яким неможливе не тільки соціально осмислене 
поводження, але й цементуюче його спільно вшановуване знання.   

Співвідношення пізнання й соціальної організованості, епістемології й соціології - одна із ключових 
тем праць Е.Дюркгейма: відмовившись від характерного для філософії Нового часу уявлення про вроджені 
ідеї, насамперед, простору й часу, він став розглядати ці ідеї, відсутні в індивідуальному досвіді, як ті, що як 
існують у соціальному досвіді групи у вигляді колективних уявлень, породжуваних спільними – і, 
насамперед, ритуальними (або ритуалізованими, як ми побачимо згодом) груповими практиками [4]. І якщо 
комунікаційне всеохоплення сучасності дозволяє усвідомлювати планетарне людське співтовариство як 
“велике село”, у якому індивід і оточення не утворюють дистанційованих сутностей, то і підходи 
Е. Дюркгейма виявляються актуалізованими в паралелях до ритуально-обрядової поєднаності сільського 
“гуртожитку”, що зберігає пам'ять про ранньосоціальні цінності людської культурної  первинності. І якщо 
марксизм цікавився первісним комунізмом як моделлю соціального зрівняння людей, то в дослідженнях 
соціолога-епістомолога Дюркгейма проакцентована психологічна єдність пізнавальної й умотворчої 
діяльності, реалізованої в церемоніально-ритуальній практиці співтовариств. Досить докладно Е.Дюркгейм 
розбирає ритуальні практики, які породжують категорії пізнання [4]. І сакральне, у трактуванні Дюркгейма, 
виконує самостійну епістемологічну функцію, що дозволяє виявити глибинний зв'язок між груповим 
соціальним досвідом і колективними уявленнями. І ця обставина, як ми побачимо далі, надто важлива для 
аналізу виховно-освітнього процесу сучасності, у якому інтелектуальне усвідомлення утворює далеко не 
вирішальну частину пізнаваного, оскільки неусвідомлено засвоєні відомості важливі й вірні не менш, ніж ті, 
які доступні розумовій свідомості тих, кого виховують-освічують [4, 8].  

Як приклад розглядається категорія причинності, джерелом виникнення якої є культ предків. 
Найважливішою складового цього культу є обряд оплакування небіжчика, у якому бере участь вся соціо-
група [4, 8]. Адже колективний сум соціально згуртованої групи означає віддзеркалювання у ній глибинного 
відчуття втрати як її ослаблення. А для ліквідації цього всі її члени повинні зібратися разом і знайти в 
ритуалі свою нову єдність і силу (прикладом використання цієї акції у виховних цілях може слугувати 
церемонія відспівування й колективного прощання із загиблими на київському Майдані в 2014 році). 
Усвідомлення ефективності ритуалу, що приходить після його здійснення, створює уявлення про те, що 
правильно виконані дії дають бажаний результат. Наслідком постійного й систематичного виконання 
ритуалів стає поступове вироблення соціальної категорії причинності, що відрізняється від природної 
(природничонаукової) причинності; розходження у тім, що у випадку ритуалу не видно результати зміни 
(поява нової сили й згуртованості), тоді як в іншому випадку в наявності зміна зовнішніх об'єктів як 
результат спостережуваних впливів сил природи. Однак психологічна установка, народжувана ритуалом, 
мобілізує увагу в соціально корисному напрямку, і цей ідеальний результат стає надбанням колективного 
суб'єкта групи-співтовариства. Е. Дюркгейм показує, що подібні переживання виникають у ході різних 
ритуалів, приводячи до появи співпадаючих категорій: та ж категорія причинності може виникати в процесі 
виконання ритуалів імітації. Повторювані з певним інтервалом календарні обряди, пов'язані зі зміною 
сезонів і ритмів трудової діяльності, породжують категорію часу, а тотемічні ритуали породжують типології й 
класифікації й т.п. Релігія виступає як інструмент, що забезпечує регулярне виконання цих практик [4, 10]. А 
ритуальні акції стають розумо-виховуваючими факторами, що направляють розумову енергію в русло 
сукупної діяльності індивідів. За спостереженням автора, ці категорії причинності, типологічно-
класифікаційної інтелектуальної вираженості породжуються й у процесі музично-творчої діяльності, 
формуються у виховному  та освітньому процесі шкільних занять. У творчій діяльності практика навчання 
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ритуалізує прояв хвилювання перед початком  роботи  над новим твором, перед виходом на сцену, створює 
передчуття натхнення. У освітньому процесі стрижневим є чіткий календарний план з обрядами-ритуалами  
першого й останнього дзвінків, посвяти в гімназистів-школярів, студентів, у музичних школах − у музиканти. 
Ініціюючими процедурами при переході із класу в клас, з курсу на курс стають екзаменаційні випробування, 
суворість проведення яких історично поєднана з обрядами ініціації від глибокої старожитності. Істотне 
пояснення ритуальних дій для здійснюючих їх, а це, за Дюркгеймом, як правило, відбувається після 
здійснення ритуалу, а самі пояснення виконують переважно функцію легітимації зроблених дій, 
використовувані при цьому словесні вираження - формули дій, з яких згодом формується ритуальний канон 
як основа регулярності й всезагальності прийнятих ритуальних форм. Така розробка ідей ритуаліки істотна 
в посткультурній аурі сучасного «посткультурного» суспільства. В останньому методологічний діяльнісний 
плюралізм опонує спрямованості, тобто уникає інтелектуально-диференційованих зусиль, показових для  
збіглої епохи (див. симптом зникнення напрямків у художній «полістилістиці» поставангарду).  Звичайно, 
ритуальна практика Нового часу чудово підкріплювала волюнтаристськи знайдені рішення. Однак ставка на 
свідомість була провідною й в освіті-вихованні, і в культурі соціально-політичних дій.  

Явищем посткультурного суспільства стали «кольорові» революції, в організації яких явно задіяний 
гомілетичний досвід Залучення. Тоді як революційні акції Нового часу й Новітньої історії ХХ століття 
живилися наочно-силовим тиском груп і класів («Відлучення»), що проривалися до влади. Ритуалізація 
революційних (і контрреволюційних) виступів в останні десятиліття має своєю перевагою уникання 
відвертої агресії зацікавлених соціальних прошарків. І в цьому вбачаються довгоочікувані в суспільстві 
прогнози ненасильницького перетворення соціуму, оскільки люди стомилося від воєн і революцій. 
Проблема функцій ритуалу вирішується залежно від того, як розуміється зв'язок між ритуалом і 
повсякденним життям. В одному випадку передбачається, що ритуал є явищем, похідне від побуту. Ця 
точка зору досить поширена. Саме для неї характерне розуміння ритуалу як різновиду звичаю. В іншому 
випадку затверджується дещо протилежне: вплив ритуалу на побут. У цьому разі ритуал розуміється як 
певний механізм, що регулює або санкціонує явища повсякденного життя. В обох випадках має місце 
презумпція зв'язків між побутом і ритуалом, а їм обом протистоїть погляд на ритуал, як на щось самоцінне й 
самодостатнє, що не має єднання з буттям [1]. 

У рамках першого підходу ритуал наділяється різноманітними функціями. Одним з перших до 
проблеми функцій ритуалу спеціально звернувся Е. Дюркгейм у третій частині своїх “Елементарних форм...” 
[4]. Підхід до цієї проблеми визначався його загальною теорією релігії, у якій він бачив символічне 
вираження соціальної дійсності, абстрагуючись від очевидної в релігійній філософії о. П.Флоренского ідеї 
надсоціальної спрямованості до Божественної Досконалості, що породила класичні світові релігії й 
моральну відповідальність індивіда за  здійснюване, що називають у Православ'ї Страхом Божим [16]. 
Ритуал - це здійснювана у вигляді церемоніалу спільна діяльність умовного характеру, що припускає участь 
двох або більше осіб. Він (ритуал)   несе в собі особливий емоційний заряд і часто сакральний зміст, 
фіксуючи навколо себе чітко певний набір соціальних об'єктів і даруючи учасникам специфічне почуття 
врочистості реального буття й одночасно виходу за межі повсякденного в цій реальності. Ритуал може 
виникнути на будь-якому ґрунті групового життя. Ритуали майже не допускають варіацій і відбуваються під 
cуворим контролем за дотриманням норм взаємодії учасників [12]. Напрошується міркування  щодо 
закладення  ритуального стрижня в будь-який прояв мистецтва, що формує особливий емоційний заряд 
процесу творення і відчуття сакральної наповненості. А останнє детерміноване історичними ритуально-
обрядовими джерелами всіх художніх акцій. Тому ланцюжок автор – виконавець – реципієнт (слухач) самим 
зв'язком взаємодії формує почуття виходу за межі побутової реальності, не відриваючись при цьому від 
конкретики світовідчування в межах “другої реальності” артистичного виступу. 

Виконання ритуалу вводить риси драматичної дії, оскільки часто передбачає уособлене програвання 
уявлень про свою культуру й світ у цілому, які розділяють певні групи людей [2]. Але ритуал  е є театром чи 
театралізованим художньо-значимим мистецтвом, демонструючи сформоване-упорядковано подаване 
саме життєвий процес. Еміль Дюркгейм [4] підрозділяв ритуали на дві категорії: позитивні й негативні  або 
сакральні й мирські. Позитивні ритуали зводять учасників разом і, таким способом, підтримують їх соціальні 
відносини й дозволяють робити різного роду приношення, включаючи акти дарування й вітання. Негативні 
ритуали (або ритуали уникнення) захищають одних людей і їх власність від зазіхань інших. Їх часто 
йменують терміном “табу”. Потрібно відзначити, що якщо в позитивних ритуалах музичний початок 
відіграє велику роль, то негативні  не містять музичного компонента взагалі. У цьому сенсі концертний 
виступ як діяльність становить ланку  позитивних ритуалів, почуття радості обов'язково повинне бути 
присутнім у виконавців, «заражаючи» слухачів цією надповсякденною емоційністю, навіть якщо в 
створюваній ілюзорній «другій реальності» представлена драма-трагедія життєвих перипетій. У сфері 
музики В.Холопова чітко виділила моделі “музичних” емоцій як тих, у розмаїтості вираження яких 
фундаментом стає “емоція радості” [18, 36-47]. І такого роду “штучність” художніх емоцій є показником 
далеко не однієї сфери музики. А джерелом зазначеної штучності виявляється  радісний емоційний тонус 
«позитивних» ритуалів. У повсякденній свідомості поняття «ритуал» найчастіше зв'язується з релігійним 
призначенням. Разом з тим, всі дослідники ритуалів відзначають ряд характеристик ритуального 
поводження, які не мають релігійного або магічного забарвлення, але є показовими для ритуалу як такого. 
Як відзначено в роботі В.Куніциної [7], до їх числа відносяться наступні ознаки (у дужках позначені 
порівняльні характеристики з релігійними акціями):  1) упорядкованість дій у ритуалі, їх стандартизований 
набір, стереотипність (у релігійному ритуалі завжди є суб'єктивність проповідництва); 2) символічний 
характер ритуальних дій, що виражають у стилізованій явній формі певні цінності або проблеми групи або 
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індивіда (релігійний символізм набагато складніше й “щільніше” у значеннєвому наповненні як наслідування 
абстракції Ідеального);  3) стійкість у часі, повторюваність, відтворюваність: слова й дії, що становлять 
ритуал, визначені дуже точно й мало змінюються, якщо взагалі змінюються, від одного випадку здійснення 

ритуалу до іншого (динаміка-варіабельність складної релігійної ритуаліки); 4) жорсткі санкції у випадку 
відхилення учасників від правил поведінки (відверто більш  складною є поведінкова регламентація 
для віруючого);  5) позаутилітарність, відсутність матеріально фіксованого результату, безпосередньої 
доцільності в ритуалі, його відмінність від “раціональної”, практичної активності (останнє збігається з 
релігійною церемоніальністю).Пропонується визначення соціального ритуалу із  врахуванням  
відзначуваних вище рис: соціальний ритуал - це історично сформована форма неінстинктивного, 
передбачуваного, соціально санкціонованого, упорядкованого символічного поводження, у якому 
спосіб і порядок виконання дій строго канонізовані й не піддаються раціональному поясненню в 
термінах засобів і цілей, тобто відсутня повнота усвідомлення змісту дій. Як бачимо, ознаки 
соціального ритуалу простежуються у творчому процесі навчання й виховання музиканта, хоча 
естетичні критерії, відповідно, вносять особливого роду доцільність і зміст у цього роду діяльність. 

 Практично всі дослідники [див. 7] виділяють наступні функції соціальних ритуалів: 
комунікативна функція;  функція світоглядна (формування системи культурних символів); функція 
соціалізації (соціальне виховання, трансляція досвіду, соціальних і трудових навичок від покоління до 
покоління);  функція соціального контролю;  функція зміцнення згуртованості групи; функція 
регулювання психічної стабільності, створення впевненості у важких і кризових ситуаціях (у період 
кризи cлідування ритуалам може знімати відчуття тривоги й неблагополуччя, тим самим, викликаючи в 
людей позитивні емоції).  

Порівняння функцій ритуалу й мистецтва музики виводить на значимі паралелі. Особливо це 
стосується функції соціального контролю, у якій простежуються аналогії з музикою: представлене в обох 
подобається або не подобається, відчуваєш комплекс поєднаності чи ні. Недарма Е.Дюркгейм 
підкреслював наявність музичних компонентів у всіх позитивних ритуалах. Проведення аналогій з освітнім 
процесом створює також очевидні співвіднесеності, хоча почуття стабільності, вироблене ритуальними 
діями, не збігається з кінцевою метою освітніх занять як здатність усе більш розширювати коло 
поінформованості-навченості. Ілюстрацією слугує знаменита притча про малі й великі кола, що 
окреслюють умовне охоплення знань невігласа й мудреця, з висновком про незрівнянно більшу лінію 
окружності в другого, а, виходить, постійне зіткнення саме мудреця зі сферою непізнаного. Один з 
найважливіших наслідків ритуалу (як релігійного, так і побутового) - психотерапевтична компенсація, що 
полягає в здійсненні спілкування, об'єднання людей, подоланні самотності, почуття тривожності, розладу із 
собою, відчуженості, відособленості й дає людині почуття приналежності до групи - соціальної, вікової, 
етнічної, професійної.  

Отже, ритуал перетворює складні переживання індивіда в погоджену систему символів, 
пропонує йому образ простого й упорядкованого світу. Коли Е. Дюркгейм називає суспільство 
релігійним феноменом [4, 200], то це ідея, запозичена у Н. Фюстеля де Куланжа [17], щоправда, 
своєрідно інтепретована: для Дюркгейма саме структура суспільства пояснює релігійні ідеї, а не 
навпаки (як у Фюстеля) [4]. Відштовхуючись від ідеї, що ритуал являє собою знаряддя панування, 
Дюркгейм розвиває її: ритуал, що задає певні конфігурації соціальних взаємодій, “виробляє” релігію - 
потужну моральну силу, що слугує фундаментом суспільства завжди, при всіх владних режимах та є 
знаряддям легітимації панування. Докладний розгляд ситуації з вивченням ритуалів в XIX - початку 
XX ст. дано в книзі видатного французького антрополога А. ван Геннепа “Обряди переходу” [3]. Вкрай 
критичне відношення до ідей, висловленим у цій книзі з боку М. Моссана на сторінках впливового 
журналу «Annees ociologique» [11] стосовно тоді маловідомого вченого, визначило досить стримане 
сприйняття книги Геннепа науковим співтовариством. Однак історія розсудила по-своєму: із часом 
робота  Геннепа здобувала все більшу популярність, а її автор − визнання. Видатний британський 
соціолог В. Тернер через піввіку − у середині 1960-х років звернувся до роботи А. ван Геннепа, ідеї 
якої сформували його «прозріння» як формування нового погляду на африканські культи й культуру 
[14]. У цьому ж напрямку вибудувана книга Р.Коллінза «Чотири соціологічні традиції» [6]. Особливе 
значення має робота Дюркгейма «Елементарні форми релігійного життя», присвячена аналізу 
австралійського тотемізму (1912 р.). Проблема виникнення релігії й поняття сакрального 
розглядається ним у завершальній, третій частині, іменованої «Основні ритуальні відносини». 
Сакральне виникає в результаті людських, соціальних за своїм характером, взаємодій, воно − 
породження цих взаємодій − виступає фундаментальною основою конкретного суспільства. Саме це 
положення він зафіксував, сказавши, що «немає релігій, які були б помилковими» [4]. Такого роду 
розробки створюють міцний фундамент позиціям о. П.Флоренського, що визначив релігійний культ 
культуронароджуючим фактором [16]. Сакральний стрижень музики й, через неї, мистецтва в цілому 
склав основу педагогічних засобів впливу, що породило ємну формулу Античності: музика – 
«гімнастика душі» [10]. Всеохоплюючий «гімнастичний» ритуал античного виховання визначив 
принципи дидактики для всіх поколінь людського співтовариства, насичуючи ритуальними стимулами 
всі етапи освітньо-виховної діяльності.  
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Висновки. У виховному та освітньому процесі сформована календарно система звітів у 
загальноосвітній школі й академічних концертів  у музичних навчальних закладах різних ступенів 
самою стабільністю хронології й емоційним забарвленням урочистості співвідносить із ритуалікою 
календарних свят у традиційному суспільстві. Напрошується аналогія до літургійних актів 
християнської служби, у якій готуючись до Євхаристії або тієї  дії, що її символізує (порівн. з Літургією  
Оголошених у Православ'ї, із сюжетом Таємної вечері в першій частині бахівського Пасіону), 
замінюються символікою жертвопринесення  (Православна Літургія Вірних, сюжет Ісусового 
Звершення в другій частині Пасіонів Й.С.Баха). Ритуал Присвяти, що породив множинні форми 
обрядів  ініціації, простежується у структурі прийнятих повсюди святах Першого й Останнього дзвінків 
у загальноосвітніх школах, а у музичних навчальних закладах − це Свята залучення в музиканти й 
урочисті завершальні акти, у яких змістом є зміна соціального статусу суб’єктів акції.  А за цим 
перетворенням соціального стану стоїть сакральна ідея Преображення, що керує  виховно-освітніми 
зусиллями носіїв ритуалоподібних акцій в сучасному навчанні, відзначеного показовою для 
поставангарду дифузією традиційних видів діяльностей та  спеціалізацій.   
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 
 
Метою дослідження є обґрунтування важливості розвитку культурної політики в Україні в контексті національного 

культурного простору. Методологія дослідження ґрунтується з сукупності методів аналізу, синтезу, порівняльного. Історичний 

та ретроспективний методи забезпечили розкриття проблеми  розвитку культурної політики в Україні в контексті національного 

культурного простору в історико-культурологічному аспекті. Подано основні дослідницькі підходи до проблеми розвитку 
культурної політики. Запропоновано власне визначення поняття розвитку національного культурного простору. Наукова 

новизна полягає у виявленні інтерпретацій поняття «культурна політика», що пропонують варіанти реалізації державної 

культурної політики та демонструють можливість існування культури без жорсткого контролю з боку державних органів, 
пропонуючи різні шляхи залучення недержавних інвестицій у сферу культури. Висновки. Культурна політика залежить від двох 

найважливіших умов: по-перше, від розвитку культури відповідно до її природи, основних закономірностей і вирішення завдань, 

що стоять перед нею; по-друге, від існування взаємозв’язку між концепцією розвитку й управління в культурі з концепцією 

становлення нового суспільства, його політичною, економічною та духовною сферами.  
Ключові слова: національний культурний простір; національна культура; національна культурна політика; державна 

культурна політика. 

 

Недзельский Роман Стефанович, соискатель Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Проблема развития культурной политики в Украине в контексте национального культурного пространства 

Целью исследования является обоснование важности развития культурной политики в Украине в контексте 
национального культурного пространства. Методология исследования основана на совокупности методов анализа, синтеза, 

сравнительного. Исторический и ретроспективный методы обеспечили раскрытие проблемы развития культурной политики в 

Украине в контексте национального культурного пространства в историко-культурологическом аспекте. Представлены 

основные исследовательские подходы к проблеме развития культурной политики. Предложено собственное определение 
понятия развития национального культурного пространства. Научная новизна заключается в выявлении интерпретаций 

понятия «культурная политика», предлагающих варианты реализации государственной культурной политики и демонстрируют 

возможность существования культуры без жесткого контроля со стороны государственных органов, предлагая различные пути 
привлечения негосударственных инвестиций в сферу культуры. Выводы. Культурная политика зависит от двух важнейших 

условий: во-первых, от развития культуры в соответствии с ее природы, основных закономерностей и решения задач, стоящих 
перед ней; во-вторых, от существования взаимосвязи между концепцией развития и управления в культуре концепции 

становления нового общества, его политической, экономической и духовной сферами. 
Ключевые слова: национальное культурное пространство; национальная культура; национальная культурная 

политика; государственная культурная политика. 
 

Nedzelsky Roman, Applicant of the National Academy of Managerial Staff of Cultural and Arts  
The problem of Development of Cultural policy in Ukraine in the Context of the National Cultural Space 

The purpose of the study is to examine the importance of the development of cultural policy in Ukraine in the context of the 

national cultural space. The methodology of the research is based on a set of methods of analysis, synthesis, comparative. Historical 

and retrospective methods provided the disclosure of the problem of the development of cultural policy in Ukraine in the context of the 
national cultural space in the historical context. The article is devoted to the study of the state of development of cultural policy in 

Ukraine in the context of the national cultural space. The main research approaches to the problem of cultural policy development are 

presented. The actual definition of the concept of development of the national cultural space is proposed. The scientific novelty consists 

in identifying the interpretations of the notion of "cultural policy" that propose variants of the implementation of the state cultural policy 

and demonstrate the possibility of a culture without strict control by government agencies, offering different ways of attracting non-state 
investments into the sphere of culture. Conclusions. Cultural policy depends on two most important conditions: first, on the 

development of culture in accordance with its nature, the basic laws and solutions to the challenges facing it; secondly, the existence of 

a relationship between the concept of development and management in culture with the concept of the formation of a new society, its 

political, economic and spiritual spheres. 
Key words: national cultural space; national culture; national cultural policy; state cultural policy. 

 

Актуальність дослідження. Стан сучасної державної культурної політики в нашій країні може 

бути визначений як проблемний, що детерміновано певними суперечностями. По-перше, між 

національно-державною ідеологією і фактично здійснюваною культурною політикою і, по-друге, між 

діяльністю інститутів управління культурою й актуальною потребою у трансформації їхніх функцій. Це 

призводить до того, що активність держави у сфері культури не відповідає реальній соціокультурній 

ситуації, запитам суспільства, а заявлені процеси модернізації гальмуються інерційністю в діяльності 

самих культурних інститутів, розривом між політичними цілями, соціальними завданнями та їхнім 

практичним здійсненням. Подолання цієї кризи є неможливим без розробки цілісних і несуперечливих 

концептуальних підстав сучасної культурної політики та діяльності культурних інститутів. 

Необхідність критичного осмислення нинішнього стану розвитку культурної політики в країні 

передусім спонукає вітчизняних науковців до розгляду окремих аспектів взаємодії культурного 

середовища з практикою державного будівництва, пошуку моделей єдності культури і мислення. 
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Мета статті – акцентувати на важливості розвитку культурної політики в Україні в контексті 

національного культурного простору. 

Аналіз досліджень і публікацій. Наукові розвідки останнього часу свідчать, що більшість учених 

далекого та ближнього зарубіжжя визнають необхідність перегляду традиційних уявлень про 

державну культурну політику. Щодо вітчизняного наукового простору, то невелика кількість публікацій, 

оприлюднених з проблематики, зазвичай, також ілюструє вже усталене розуміння культури як сфери 

неполітичної й виводить її із царини пріоритетних напрямів суспільно-політичного розвитку. Унаслідок 

цього, питання про національну культурну політику держави набуло особливої актуальності й вимагає 

ретельного концептуального опрацьовування.  

В працях відомих українських і зарубіжних науковців досліджено історію розвитку національного 

культурного простору в Україні. Розпочалися позитивні зрушення щодо відродження історичної 

пам'яті, повернення забутої та забороненої культурної й мистецької спадщини, вивільнення творчої 

ініціативи, розгортання широкого спектру стильових напрямів, активізація культурного життя в 

регіонах, піднесення народної творчості.  

Проте відсутні ґрунтовні розвідки нового національно-культурного відродження, не узагальнені 

напрями активізації процесів національного, релігійного, демократичного оновлення суспільства й не 

прослідковуються наукові підходи до їх аналізу.  

Директор Українського центру культурних досліджень О. А. Гриценко, культурну політику 

розуміє як комплекс операційних принципів, адміністративних і фінансових видів діяльності й 

процедур, які забезпечують основу дій держави в галузі культури. Такі свідомі дії або утримання від 

дій у суспільстві спрямовані на досягнення певних культурних цілей шляхом оптимального 

використання всіх фізичних і духовних ресурсів, що їх має суспільство. Розглядаючи державну 

політику в культурній галузі як цілеспрямовану діяльність держави, автор окреслює три фактори, що 

визначають, по-перше, цілі держави (і не лише в культурній сфері); по-друге, принципові засади, 

якими держава керується у своєму ставленні щодо культури; по-третє, її адміністративні та 

господарські можливості, що залежать від характеру суспільного устрою та стану економіки [2, 15]. 

Культурна політика, як пишуть Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко, – це чітко 

скерована позиція суспільства, коли саме підпорядкування природи людині в матеріальній і духовній 

сферах підтримує такий стан суспільства, який гармонізує взаємовідносини людини і природи, з одного 

боку, а з іншого – забезпечує гармонійну рівновагу соціальних відносин між людьми, їхніх досить різних 

матеріальних і культурних цінностей [3, 16]. 

Українські культурологи С. В. Дрожжина і Т. О. Андрєєва дійшли висновку, що культурна політика 

– це процес надання умов і регулювання суспільством, державою, іншими суб’єктами культурного життя 

відносин, процесів, що формують, характеризують і реалізують культуру на сучасному етапі розвитку 

певної людської спільноти [1, 14-17].  

На думку представника харківської культурологічної школи О. В. Кравченка, поняття «культурна 

політика» є одним із тих, змістовна контраверсійність яких ілюструє характер культурних і цивілізаційних 

процесів в Україні. Фактично, йдеться про намагання поєднати дві стратегії в одній формулі. Вибір на 

користь модернізаційного або культуроохоронного проекту культурної політики держави може бути 

обумовлений як стратегічною метою, так і наявністю певного механізму їхнього впровадження.  

На підставі нормативних документів, що анонсують місію державних інституцій у забезпеченні 

суспільних культурних потреб, доводиться говорити не стільки про демократизацію як розбудову 

громадянського суспільства на основі вільної конкуренції за контроль над владою (у тому числі і за 

символічною), скільки про лібералізацію, як контрольований політичними та економічними елітами 

процес модифікації успадкованої патерналістської культурної моделі [4, 115]. 

Серед досліджень із проблематики варто відзначити роботи В. І. Малімона, який, визначаючи 

культурну політику як чинник реформування суспільства, у широкому сенсі розглядає її як сукупність 

принципів і норм, а також систему заходів щодо збереження, відродження, розвитку та поширення 

культури за допомогою різних державних і суспільних інститутів. У вузькому сенсі, на його думку, 

культурна політика – це діяльність держави в галузі культури. Особливого значення процес вироблення 

культурної політики на рівні розробки стратегічних цілей та реалізації тактичних завдань набуває в 

умовах кардинальних суспільних перетворень, коли саме від якості й продуманості політико-

управлінських рішень залежить результат тих чи інших реформ, соціальних трансформацій, їх 

сприйняття суспільством.  

Автор, разом із тим, визнає зворотний зв’язок між політикою та культурою: не лише культура 

формує політику і політиків, але й політики (особливо впливові), а також сама політика є одними з 

найбільш дієвих чинників культурних змін. Адже саме політики (вищі посадові особи) можуть суттєво 

вплинути на параметри розробки і відтворення культури. На сучасному етапі цивілізаційного розвитку 

зростає роль держави як носія історико-культурної пам’яті, генератора динамічних змін у різних 

сферах суспільства. Саме держава в системі відносин у сфері культури стає тією інстанцією, яка 

покликана інтегрувати, забезпечувати інтереси всіх суб’єктів культурного життя [6, 22-26]. 
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Виклад основного матеріалу. Наведені інтерпретації поняття «культурна політика», навіть за 

наявності певних відмінностей, пропонують кілька узагальнюючих варіантів реалізації державної 

культурної політики; демонструють можливість існування культури без жорсткого контролю з боку 

державних органів; пропонують різні шляхи залучення недержавних інвестицій у сферу культури; 

показують, що галузь культури навіть в розвинених країнах не може обходитися без підтримки 

держави, прямої або непрямої; стверджують, що вирішальним чинником розробки державної політики 

у сфері культури передусім є досягнення згоди між офіційними, творчими та суспільними суб’єктами 

відносно пріоритетності цілей культурного розвитку. 

Зазначимо, що історичний акт про державну незалежність України (24 серпня 1991 р.) відкрив 

нові обрії перед українською культурою, яка вперше здобуває можливість творитися й розвиватися як 

єдина національна культура материка й зарубіжжя.  

Одним із першочергових завдань молодої Української держави (1991 р.) знову стало 

відродження та розвиток культури. Відповідно розвиток української культури в умовах зростання 

національно-культурної ідентичності під час становлення незалежної держави свідчить про нове 

національно-культурне відродження, активізацію процесів національного, релігійного, демократичного 

оновлення суспільства.  

Важливою й актуальною є проблема методології вивчення культурної політики. Як предмет 

дослідження культурна політика є досить складним феноменом, тому її осмислення вимагає особливого 

наукового підходу. Складність вивчення культурної політики обумовлена й тим, що, будучи загалом 

цілісною системою, вона постійно змінюється, не є певною стійкою константою (до речі, як і сама 

культура). Самі національні концепції культурної політики не бувають назавжди визначеними і 

статичними. Навпаки, вони постійно змінюються, тому що фокус пріоритетів культурної політики вельми 

рухливий. Це означає, що культурна політика постійно відтворює сьогодні проблему своїх власних 

термінів і буде це робити в майбутньому. У такому контексті варто зазначити, що визначальну роль у 

виробленні методології сучасної культурної політики, в активізації зусиль світової спільноти у проведенні 

узгодженої культурної політики відіграє ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти та 

культури (заснована 1945 р.).  
У 2000 р. при секретаріаті ЮНЕСКО створений відділ культурної політики, який безпосередньо 

почав відповідати за розробку цілісного підходу до неї з охопленням всіх аспектів діяльності ЮНЕСКО в 

галузі культури. Така допомога з боку ЮНЕСКО дозволяє країнам ефективно переглядати або 

вдосконалювати свою культурну політику, розв’язувати подвійне завдання: з одного боку, 

вдосконалювати управління питаннями культури у сфері законодавчого регулювання, підготовки 

керівних кадрів; з іншого – домагатися, щоб культурна політики займала гідне місце у загальній 

державній політиці країни. 

Саме ЮНЕСКО належить пріоритет у визначенні самого поняття «культурна політика». Приміром, 

у Статуті ЮНЕСКО (16 листопада 1945 р.) зазначається, що для підтримки людської гідності необхідним 

є широке розповсюдження культури й освіти серед усіх людей, бо світ, заснований лише на економічних 

і політичних угодах урядів, не зможе завоювати єдиної, міцної та щирої підтримки народів [7]. Отже, 

культурна політика, по-перше, виокремлюється від політики в цілому та від економіки, а по-друге, 

головним її завданням є розповсюдження культури з метою підтримки гідності людини. 

Цілком зрозуміло, що незалежно від термінів реалізації програми, культурна політика 

Європейського Союзу ставить перед Україною два завдання. По-перше, осмислення власної культурної 

ідентичності, зокрема, того, наскільки вона у своєму нинішньому стані корелює з потребами розвитку 

особистості та консолідації населення України в рамках єдиної політичної нації та вписується в 

європейський культурний контекст. По-друге, формування такої державної культурної політики, яка була 

б спроможна задовольнити згадані потреби і відповідала б основним принципам культурної політики ЄЄ 

в цілому та країн Європи [5]. 

Головною парадигмою концептуальних підходів є домінування гуманістичних, людинотворчих 

основ. У культурі насамперед вбачають культивування справжньої людяності, тобто всього того, що у 

співтоваристві людей забезпечує можливості вільної та самодіяльної реалізації сутнісних сил 

спеціалізованих індивідів без руйнівних для суспільства наслідків. У свою чергу, політика, головним 

змістом якої стає відношення до людини як до самоцінності, здатна виступати як істотний формуючий 

чинник. 

Це свідчить про наявність певного розриву між визначеннями культурної політики, які надані 

культурологами-теоретиками, і тими, хто вирішує завдання реального управління в галузі культури. 

Проте не можна не визнати, що рівень теоретичних узагальнень відкриває нові концептуальні 

можливості і дозволяє формулювати нові стратегічні цілі, тоді як «управлінські» визначення містять 

загалом тактичні складові, що відповідають на питання: як, з ким і за допомогою яких ресурсів культурна 

політика може бути реалізована. Тому співіснування подвійної парадигми в наявних визначеннях 

створює одночасно стратегічний і тактичний потенціал для розвитку цього поняття у перспективі. 
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На наш погляд, культурна політика залежить від двох найважливіших умов: по-перше, від 

розвитку культури відповідно до її природи, основних закономірностей і вирішення завдань, що стоять 

перед нею; по-друге, від існування взаємозв’язку між концепцією розвитку й управління в культурі з 

концепцією становлення нового суспільства, його політичною, економічною та духовною сферами.  

У контексті вищезазначеного, більш комплексного та глибокого осмислення потребують 

передусім проблеми: обґрунтування методологічної коректності та теоретико-методологічної 

продуктивності визначення культури як соціально-історичного феномену; виявлення таких 

інтерпретацій феноменів влади та культури, які б дозволили розкрити й описати апріорний характер їх 

взаємообумовленості; узагальнення та систематизація концептуальних підходів до поняття 

«державна культурна політика», що склалися у світовій та вітчизняній науці, з метою оцінювання 

можливості для визначення оптимальної моделі культурної політики сучасної України. 
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Метою роботи є дослідження написаних для церковного Богослужіння гармонізацій канонічних мелодій, здійснених 

професором, ректором Одеської державної консерваторії С. Д. Орфеєвим, композиторська творчість якого живилася його 
участю в церковно-богослужбовій практиці написання музики суто храмового призначення. Методологічною основою роботи є 

інтонаційний підхід школи Б. Асафьєва в Україні. Базисне місце займає метод жанрово-стильового порівняльного аналізу, 
герменевтичний метод, а також позиції виконавського аналізу, як це представлено в працях В. Медушевського, О. Маркової а 
також у роботах С. Скребкова та ін. Наукова новизна дослідження визначена апеляцією до типологічного аналізу, що 

вводиться в музикознавство, у якому не авторська унікальність твору, але виконувана за каноном творча варіативність заданих 
виразних типологій становить зміст художньо-естетичного подання музики. Уперше в науковий обіг уведені відомості про 
гармонізацію композитором С. Орфеєвим канонічних мелодій храмової Служби. Висновки. Аналіз зроблених С. Д. Орфеєвим 

гармонізацій продемонстрував високе  вміння типологічно викладати задані Службою ідеї-образи музики, визначивши кантовий-

партесний стильовий характер презентації фактури. Виявляється індивідуальний ракурс типологічного подання гармонізацій за 
допомогою опори на «палестринізм» М. Леонтовича, залучення ефектів бар-форми як організації окремих Степених (на 1-й 
глас), так і визначивши композиційну вибудованість цього роду в записі Степеної й Прокимена. Очевидною є гармонійність 
співвідношень типологічного-індивідуалізованого в Орфеєва-композитора, відзначеного високою освіченістю, успадкованою від 

родини й перших професорів Одеської консерваторії, професіоналізмом і регентськими навичками, нарешті, повнотою й 
щирістю Православної Віри. 

Ключові слова: музичний церковний канон; типології музичного вираження; стиль Н. Леонтовича; стиль Палестрини; 

композиторський стиль. 

 
Андросова Дария Владимировна, доктор искусствоведения, профессор Одесской национальной музыкальной 

академии имени А.В.Неждановой 
Гармонизации профессором Одесской государственной консерватории С.Орфеевым Степенных и Прокименов 

для богослужения 
Целью данной работы является исследование написанных для церковного Богослужения гармонизаций канонических 

мелодий, осуществленных профессором, ректором Одесской госконсерватории С. Д. Орфеевым, композиторское творчество 
которого питалось его участием в церковно-богослужебной практике написания музыки сугубо храмового предназначения. 
Методологической основой работы является  интонационный подход школы Б. Асафьева в Украине. Базисное место 

занимает метод жанрово-стилевого сравнительного анализа, герменевтический метод, а также позиции исполнительского 
анализа, как это представлено в трудах В. Медушевского, Е. Марковой, Д. Андросовой, а  также в  работах С. Скребкова и  др. 
Научная новизна исследования определена апелляцией к вводимому в музыковедение типологическому анализу, в котором 

не авторская уникальность произведения, но выполняемая по канону творческая вариативность заданных выразительных 
типологий составляет смысл художественно-эстетического представления музыки. Впервые в научный обиход Украины 
введены сведения о гармонизации композитором С.Орфеевым канонических мелодий храмовой Службы. Выводы. Анализ 

сделанных С.Д.Орфеевым гармонизаций продемонстрировал высокое  умение типологически излагать заданные Службой  
идеи-образы музыки, определив кантовый-партесный стилевой характер подачи фактуры. Обнаруживается индивидуальный 
ракурс типологической подачи гармонизаций – посредством опоры на «палестринизм» Н.Леонтовича, привлечением эффектов 
бар-формы как организации отдельных Степенных (на 1-й  глас), так и определив композиционную выстроенность этого рода в 

записи Степенной и Прокимена. Очевидна гармоничность соотношений типологического-индивидуализированного у Орфеева-
композитора, определенного высокой образованностью, унаследованной от семьи и первых профессоров Одесской 
консерватории, профессионализмом и регентскими навыками, наконец, полнотой и искренностью Православной Веры. 

Ключевые слова: музыкальный церковный канон; типологии музыкального выражения; стиль Н.Леонтовича; стиль 

Палестрины; композиторский стиль. 
  

Daria Androsova, Doctor of Study of Art, Professor of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music 
The Harmonizations of Professor to Odessa State Conservatoire S.Orfejev Stepjenns and Prokimens for the Religious 

Service  
The purpose of the article is a study written for church Religious service of harmonizations of canonical melodies, realizable 

professor, rector to Odessa state conservatoire S. Orfejev, which composer creative activity ate his participation in church divine service 
practical person writing the music, especially of the temple destination. The methodology of the work is the intonation approach of the 

school B.Asafiev in Ukraine. The base place occupies the method of the genre-style comparative analysis, hеrmеneutics method, as 
well as positions performance analysis, as this is presented in works of V.Medushevskiy, E.Markova,  as well as in work of S.Skrebkov  
and others. The scientific novelty of the study is determined to appeal to carried in musicology typology analysis, in which not author's 

unique of work, but executed on canon creative variants given expressive typology forms the sense artistic-aesthetic presentation of the 

music. For the first time information is incorporated in the scientific everyday life of Ukraine about harmonization by composer S.Orfejev 
of canonical melodies to temple Services. Conclusions. The analysis of the harmonizations made by S.D. Orfeev demonstrated a high 

ability to typologically express the ideas-images of music set by the Service, defining the cant-partisan style character of the invoice. An 
individual perspective of the typological presentation of harmonization is found - by relying on N. Leontovich's "Palestinian", by drawing 
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on bar-form effects both by organizing individual Power (in the first voice) and by defining the compositional alignment of this kind in the 

recording of Power and Prokymen. The harmony of the typological correlations is obvious - individualized by the Orfeev-composer, 
defined by high education, inherited from the family and the first professors of the Odessa Conservatory, professionalism and regency 
skills, finally, the fullness and sincerity of the Orthodox Faith. 

Key words: music church canon; typologies of the musical expression; style of N.Leontovich; style of Palestrina; cоmpоser 

style. 
 

Актуальність теми роботи позначена відродженням значимості духовної культури й мистецтва в 
ряді ідеальних цінностей, що в умовах України придбало той ідеологічний ракурс декомунізації, що 

стимулює дослідження церковної культури, яка не попадала на сторінки публікацій професійних 

музикознавчих видань у минулі десятиліття.  

Метою роботи є дослідження написаних для церковного Богослужіння гармонізацій канонічних 
мелодій, здійснених професором, ректором Одеської держконсерваторії С. Д. Орфеєвим, композиторська 

творчість якого живилася його участю в церковно-богослужбовій практиці написання музики сугубо 

храмового призначення.   

Виклад основного матеріалу. Співвідносність храмів і театрів у плануванні міста Одеси, що 

успадковувала європеїзм Петербургу (оскільки планувалося перенесення столиці на Південь, що не 

здійснилося, але дало почесний статус Одесі − Третього міста імперії) є очевидною стороною міського 
пейзажу. Але Одеса до кінця ХІХ сторіччя солідаризувалася в художньо-творчому прояві не стільки з 

Петербургом, скільки із промодерністською і релігійно-спроямованою художньою експансією Москви. І 

це склало значимий принцип виявлення Одеси у світі мистецтва позаминулого, минулого й поточного 

сторіч. Церковна складова художніх устремлінь Новітньої історії визначила самостійний пласт 

культурно-творчих напрацювань, у ряді яких спеціальне місце належить мистецтву Православних 
храмів Одеси й музики в них.  

Традиції регентської активності в музичному бутті одеських храмів запліднювали педагогічні 

устої музичної освіти міста, де в ряді професійних досягнень гідне місце зайняли хорові класи, а також 

композиторське навчання з урахуванням можливостей храмової практики, пролонгацій отриманих 

умінь церковного співу в мистецтво світське, у художню сферу модерну-авангарду, що у вітчизняних 

умовах щедро запліднювалося принципами й прийомами, які йшли від основ Віросповідання й вірності 
Православним завітам. У числі представників модерну Одеси − В. Ребиков, православ'я якого є 

очевидним, також як і храмова ґенеза в Одесі творчості М. Врубеля. Церковно-хорове мистецтво 

О. Давиденка, заявлене в Одесі, склало в 1920-ті  роки високий зліт хорової майстерності в 

масштабах всієї радянської Росії, хоча акапельний знак останнього на рівні музичної етимології 

звертає нас до церковних джерел його  творчості. 
В особі професорів консерваторії К. Пигрова, С. Орфеєва, Д. Загрецького й ін. втілене 

пограниччя світсько-театральної й храмової культури, причому, в силу об'єктивних історичних 

обставин ця остання (культура Храму) не попадала у фокус осмислення, навіть якщо створювалися 

книги, писалися дисертації про сукупний творчий доробок вищезгаданих і інших музикантів.  

У нашому розпорядженні ряд гармонізацій знаменних мелодій С. Орфеєвим, що охоплюють 

Степену й Прокимен від 1-го до 8-го гласів, тобто тих що представляють повний цикл восьмитижневого 
побуту, з яких у даному нарисі представлені 4 фрагменти. Природно, для С. Д. Орфеєва, сина священика 

й спадкоємця сімейної традиції Богослужбового шляху, було непорушним правило писання церковної 

музики, сформульоване у свій час В. Одоєвським: «За властивістю церковних мелодій немає й місця для 

дисонансів, немає навіть ні чисто мажорного, ні чисто мінорного роду. Усякий дисонанс, усякий хроматизм 

у нашому церковному співі був би найбільшою помилкою й спотворив би цілком всю самобутність наших 

церковних наспівів...» [6, 202]. 
Теза про неприпустимість хроматизмів може бути спростована, оскільки матеріали «стильового 

двоємирія» у співі в Православному храмі [4, 189-191] фіксують той очевидний на слух схоплюваний 

«тонемний» (за В. Мартиновим [3]) характер співу священиків і почасти дяків, у який органічно 

включається хроматичне оспівування. Однак хорове звучання на криласі тримається на пануванні 

діатоніки – і цей принцип  С.Орфеєв вельми  підтримував. Орфеєв гармонізував у манері, підказаної 
багато в чому його захопленням Леонтовичем, з яких останній упевнено звертався до поліфонії 
Палестріни, − але переломленої через партес і стару троєрядковість. Троєрядковість як даність не 

була відома в середині ХХ століття, однак усвідомлення її значимості у вибудові трьохголосся 
українського-російського канта становило аксіому церковно-співочих фактурних рішень, що ми й 

спостерігаємо  у відповідних гармонізаціях Орфеєва.  

Знову посилаємося на В. Одоєвського, ревнителя Православної традиції в співі, який вказував, 
що наш звичайний спів тільки надрукований «в один голос, але на криласах ми завжди чуємо 

гармонійні сполучення, що вживаються за музичним  інстинктом російського народу й за переказами. 

Акорди наші завжди консонантны...» [6, 202]. Паралелізми церковно-співочої фактури становлять 

єство церковного абстрагування від суєти буттєвих драматизмів, тим більш  від трагічного занурення в 

явища недосконалості світу.  
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За спогадами педагогів, що пам'ятають спілкування з Орфеєвим, він категорично відмежовувався й 

у навчанні, і в авторській композиторській творчості від «емансипації дисонансів», тим самим поширюючи 

досвід церковного світобачення на сукупний принцип музики – і викликаючи на себе докори за 
«неактуальний традиціоналізм», за якими стояло категоричне несприйняття оригінальності й 

високоморальної Вірності завітам Церкви.    

У даному нарисі виділяємо Степені й Прокимени   на 1-и й – 4-й  гласи, тип гармонізації яких 

повністю демонструє Степенна й Прокимен на 1-й глас. Композитор, помістивши знаменну мелодію у 

верхній голос, максимально, «за кантом», вивільняє мелодійний розспів баса, постачаючи цю партію 

широкими квінтовими-квартовими ходами, які відсутні в основній розспівуваній мелодії. Нагадуємо, що 
такого роду широкі, стрибком долілиць, звороти мали риторичне навантаження ангелоспом’янення, зі 

співом яких у православній традиції асоціювалося саме басіння. При цьому пристрасть композитора 

до «прямих ліній» поступневого руху переважно долілиць (див.тт.2, 5, 7-8   і т.буд.) - це показово й для 
улюбленого Орфеєвим Лентовича - вводить риторику catabasis, тобто Спокутувального вираження.  

Кантова фактура (і кантовий-шансонный ритмоархетип послідовності половинної – двох 

четвертей) становить специфіку Степеної 1-го гласу в гармонізації Орфеєва: вищевідзначена 

розвинена лінія баса сполучена  з базисністю паралельних терцій (у співвідношенні з прохідними-

оспівуючими тонами кварт по вертикалі). Дві строфи тексту («Всегда скорбети ми…», 
«Слава…Святому Духу…») вибудувані музично в співвідношенні АА¹, обидві строфи завершуються на 
тоніці домінантового ладу від G, тобто  на тоніці D міксолідійського, виключаючи поєднаність цих 

структур у єдності періоду, тим самим підкреслюючи (а це закладено в змісті тексту: перша строфа – 
про суєтність-слабкість людської, друга – славлення Трійці) двочастинність структури. 

Наступний за Степеною 1 Прокимен 1-й на перший же глас становить у тексті посилання на вислів 

промовлення Господа про Воскресіння, тим підсумовуючи зіставлення людської слабкості й Надії в текстах 
Степеної. Гармонізований Прокимен у домінантовому ладі від С, тим самим затверджуючи тоніку від G, 

яка не реалізувалася в домінантовому трактуванню цієї ладової конструкції в Степеній. Мелодично 

Прокимен базується на псалмодії, розспів тут мінімальний: псалмодичне витримування тональності 

становить символіку Богоспомину як такого. 

Прокимен вибудуваний за текстом й музично в нерівнооб’ємній двочастинності – з більш 
розгорнутою першою й варіативно-стисло представленою другою частинами (тт. 17-19 і 20), однак 

виділяючих розспів риторичного акцентування слова про Господа. Зі сказаного ясно, що композитор, 

йдучи слідом за текстовим строфуванням, намітив у мініаюрі форму Православної Літургії, у якій Літургія 

Оглашених набагато перевищує тривалість Літургії Вірних, а остання концентрує розспівуючі звучання 

хору (див.  «Иже Херувимы» та ін.). 

Звертаємо увагу на виділеність фонізму сексти у верхніх голосів і відносну «скутість» баса, що 
створює стилістичний крен – від канта до партесності, до його акордової, спільної з галіканським і 

ранньолютеранським «ізоритмічним» багатоголоссям, фактури. Звичайно в Службі Прокимен 

здійснюється респонсорно, з опорою на псалмодію дяка. В Орфеєва Прокимен 1  виписаний тільки 

для хору, хоча в інших його ж гармонізаціях відбитий респонсорний варіант. Звертаємо увагу на 
спільний мелодійний зворот у Степенній і Прокимені на 1-й глас: наявність catabasis (тт. 3, 8, 16 – 

підтримано відповідною лінією баса  в т. 16) у Степенній і Прокимені – тт. 19, 20.    
Узагальнюючи зроблений аналіз, вказуємо на органіку впровадження Орфеєвим у музичному 

рішенні (зважаючи на все, це авторський концепційний принцип, оскільки в Службі Степенна й 

Прокимен не становлять послідовності) середньовічної-ренесансної бар-форми, що волюнтаристськи 

Р.Вагнер зв'язував з колоритом Майстерзанга, ігноруючи духовно-богопошуковий зміст організації 

Майстрів співу. Вони були  прихильниками візантійської фігуративної традиції й підтримували Лютера, 
що тяжів тоді до контакту із Православ'ям  в опозицію до Католицької церкви (див. про це в 

О.Муравської [5, 112-118]).  

Ритмічний принцип у музичній поданні Орфеєва − проходження за фразовим ритмом змінного 

розміру на 8/2, 10/2, 5/2, 12/2 і т.д., що явно йде в розвиток «прогимнічних» ритмів М. Римського-

Корсакова, «правнуком» якого по творчій лінії себе вважав (учився у М.Вілінського, випускника 

В.Малишевського, що закінчив Петербурзьку консерваторію в класі творця «Снігурки» й «Китежу») 
Степена 2-го гласу й Прокимен на 2-й глас. Самий загальний погляд на фактуру гармонізації 

канонічних мелодій вказує, що композитор знову зіставляє кантову й партесну фактурні якості, але при 
цьому Прокимен виписує в респонсорному типі. І гармонізація, фактурне подання розспіву тут досить 

відрізняється від Степеної на 1-й глас: надзвичайно виділяється унісонно звучна фраза на слова 

«Помилуй нас» (т. 6), а також хорове проголошення «Слава» (т.12), діалогізуючи музичний виклад − і 
тим уготовляючи респонсорне проведення Прокимена на 2-й глас.  

Будова і рядків тексту, і музичне їх наповнення (знову кантово-шансонна  ритмічна фігура 

проловинна – дві чверті) ускладнені, у порівнянні зі Степеною на глас 1-ий: тут знову дві строфи тексту 

(«На небо очи пущаю…»,« О, Христе мой…»), однак їх значеннєві прояви містять навмисні 

протиставлення Надії – «многого греха», бажання  Каяття – усвідомлення високих граней змісту 
Трисвятого. Ладово-гармонійні й фактурні засоби укрупнюють зазначені зіставлення, і одночасно 
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множинно  (див.тт. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18) даний тут улюблений Орфеєвим catabasis, переважно в 
басі, але в цьому випадку показаний у вигляді спадного тетрахорду e¹-d¹-c¹-h і в тенорі (тт. 8, 10), тобто в 

голосі, у кантовому фактурному прочитанні найбільш скутому щодо прояву ліній. Але композитор поміщає 

зазначений тетрахорд у високій теситурі, що робить помітним проведення даного ходу.    

Тим самим змістовно різноспрямоване бачення світу й душі з'єднуються символічно значеннєво, 
створюючи ту консонантність,  яка істотна в церковній музиці не тільки  на рівні вертикалі, але й у 

композиційній горизонталі. Дві строфи тексту визначають двофазовість викладу (тт. 1-8 і 9-18). Але 

грань розмежування цієї двофазовості «розмита», оскільки в музиці кожної зі строф є свої двофазні ж 

розбивки, а в другій фазі другої частини (від т. 13) очевидні ладово-фактурні показники репризи 

стосовно початкового звучання Стечпеної. Так музично намічувані  контури репризної  двочастинної 

структури, але з підкресленою строфічною уподібненістю  кадансів кожного наступного чотиритакта 
(тоніка на D), тоді як початок даних побудов відзначений опірністю а (т.1, 13), G (т.5), D (т. 9)                

Гармонізація зроблена в домінантових ладах D міксолідійському і G-dur, що утворюють ту 

«нерозділеність» мажорності й мінорності, про яку говориться у В.Одоєвського («За властивістю 

церковних мелодій немає й місця для дисонансів, немає навіть ні чисто мажорного, ні чисто мінорного 
роду...» [6, 202]). Позмінна  опірність a-moll'ної, D-dur'ної, G-dur'ної тонік створює те положення, коли 

«немає навіть ні чисто мажорного, ні чисто мінорного роду»,   виключаючи  драматичні антитези, але 
створюючи множинні лики Єдиного.   

У сукупності музика створює множинні тенденції   щиросердечної інтенсивності проявів  каяття-

надії й Славослів'я, але з концентрацією першого в межах першої строфи − і другого в другій. Такого 

роду трактування підтримане, як і в Степеній на 1-й глас, очевидним кантовим проявом фактури, хоча 

в цьому випадку й ускладненим більшою активністю тенора, а, виходить, партесним принципом 

організації багатоголосся.  
Прокимен на 2-й глас вирішений респонсорно, як відзначено вище, у чіткому партесному 

«ізоритмічному» чотириголоссі, у домінантовому ладі від G.   

Контури бар-форми намічені й у композиції Степеної-Прокимена на 2-й глас, хоча не настільки 

демонстративно й чітко, як у вищерозглянутій Степеній на глас 1-ий.  
Cтепена 3-го гласу виділена фактурними показниками вихідної фрази першої й другої строф, 

заключного звучання -  як унісону, а основний матеріал, як і в Степеній на 1-й і 2-й гласи, викладені у стилі 

кантового співу. Загальна будова Степеної на глас 3-й  підлягає ідеї стислої поемної двофазовості (що 

нагадує метод улюбленого Орфеєвим Леонтовича, у цьому випадку в аналогію до двофазовості «малого 

реквієму» в «Дударику»). Ідея гріха й відплати, показана в тексті першої фази Степеної, судячи з усього, 

музично втілюється  зіставленням унісону (т.1) і кантовості (тт. 2-8). Але музично ж таке зіставлення 

представлене й в «Славі» (т.10 і тт. 10-15): у хоровому співі як би стилізується ефект респосорія, з 
рядоположеністю в ньому одноголосся й багатоголосного «підхоплення». 

У контексті розгортання зазначеної фактурної двоскладеності навмисним виявляється 

закінчення в унісонній вертикалі. Відзначимо, що як і в Степеній - Прокимені на 1-й глас, у цих наспівах 

(на 3-й глас) має місце спільна ознака: теситурне зниження наспіву наприкінці кожного із двох розділів 

Степеної (особливо в другому, т. 15) і досить помітний той же принцип у Прокимені. 
Як і попередні Степені, дана написана в домінантовому ладі від G, що принципово по-різному 

представлений у першій і другій строфах. Перша строфа (тт. 1-8) чітко укладається в рух від тоніки в 
G до тоніки на D. Що ж стосується другої строфи («Слава…»!),то тут набагато різноманітніше дана 

змінність устоїв, очевидне користування принципом «хроматизму на відстані» (порівн. тт. 11-12 з 
показом с¹, тоді як у тт. 13-15 рясно показаний cis¹ ). Одночасно в музиці «Слави» активізовані більш 

низькі ноти басового голосу: якщо в тт. 1-8 найнижчим звуком був d, показуваний у завершення фраз 

(тт. 4, 6, 8), то в розділі на слова «Слава…» зазначена висотність баса стає вихідною, тоді як у тт. 11-
15 неодноразово захоплюється А, а завершальний каданс у т. 15 містить хід G-A-d.       

Так теситурні зміни у фактурі, загальний розклад якої подібний до звучання першої фази тт. 1-8, 
повідомляють, завдяки відзначеним басовим ходам, ангелогласність звучання, оскільки в російській 

Православній традиції чоловіче басіння символізувало Небесні Сили. І це – у розвиток піфагорейського 
принципу, прийнятого Християнством,  трактування більш низьких звуків як символіки Неба (див. шкалу a-
b-c  як сфери Ідеального, d – медіуму, а e-f – «матеріальних стихій», оскільки «груба матерія» взагалі не 

предмет музики [2, 239, 25-27].  
Знов Прокимен на 3-й глас вирішений в іншому фактурному розкладі партесносты, але з 

підкресленим псалмодуванням - і в змінності d-C  (тт.16-18, тобто І і VII нат.) і домінантового ладу від е  

(тт. 18-19). Наскрізна нумерація музики Степеної й Прокимена на глас 3-й вказує на усвідомлення 
композитором-гармонізатором єдності зазначених фрагментів, що у сукупності дають конструкцію бар-

форми. 
Степена на 4-й глас виділяється тим, що тут сам наспів побудований з явним гимнічним ухилом 

Славослів'я, оскільки початок і завершення рядків відзначене тим же устоєм а¹ (символіка rotatio, 

тобто Кола, що втілює Все, Бога [2, 25], а ладовий колорит знову вирішений співвідношенням устоїв а-

G, у змінності І і VII нат. ступенів.  Особливою рисою наспіву й, відповідно, його гармонізації є опора на 



Мистецтвознавство  Андросова Д. В. 

 266 

пунктирну фігуру половинної - цілої , причому у варіанті «зверненого» пунктиру, тобто виражене 

синкопування, що втілює екстраординарний виразний показник.  

Нарядність цьому Славослів'ю надають явні ознаки контрастної поліфонії, із самостійно розвиненим 

басом, «лінійні» ходи (спокутувальний catabasis) якого значеннєво-структурно протистоять «круговому 

звиванню» верхнього мелодійного голосу.  

Знову у фактурі Орфеєва проступають ознаки опори на поліфонію Леонтовича, у якого 
слов'янське «звивання» запозичених з фольклору й духовного співу мелодій з'єднувалося з «лініями» 

у дусі поліфонії Палестріни (див. «Щедрик» і багато ін.). Особливо нарочито й імпозантно звучить 

вищевідзначений catabasis у тт. 5-7 і 13, 16, де зібрані в «тісному» розташуванні верхні голоси й 

тенори виявляються конфронтуючими відносно басовому руху.  

Показово, що й Прокимен на 4-й глас виконаний, як і інші в Орфеєва, з опорою на партесність і 

псалмодуючий наспів. Однак в останньому, як і в Степеній, є мелодійний ефект rotatio, тобто початок і 
завершення наспіву будується на тім же звуку. Звертає також на себе увагу лаконізм Прокимена з 

вираженим риторичним акцентом на слові «Господа». Зазначені моменти спільності будови наспіву 

Степеної й Прокимена, судячи зі всього, подвигли Орфеєва на вибудовування ним музичного рішення 

«наскрізним» шляхом, втілююючи в нотному записі бар-форму. 

Висновки. Аналіз зроблених С. Д. Орфеєвим гармонізацій продемонстрував високе  вміння 
типологічно викладати задані Службою ідеї-образи музики, визначивши кантовий-партесний 

стильовий характер презентації фактури. Виявляється індивідуальний ракурс типологічного подання 

гармонізацій − за допомогою опори на «палестринізм» М. Леонтовича, залучення ефектів бар-форми 

як організації окремих Статечних (на 1-й  глас), так і визначивши композиційну вибудованість цього 

роду в записі Статечної й Прокимена. Очевидною є гармонійність співвідношень типологічного – 

індивідуалізованого в Орфеєва-композитора, відзначеного високою освіченістю, успадкованою від 
родини й перших професорів Одеської консерваторії, професіоналізмом і регентськими навичками, 

нарешті, повнотою й щирістю Православної Віри. 
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THE INITIAL STAGE IN G.O. AVENARIUS’ RESEARCH AND ACADEMIC CAREER  
IN THE FIELD OF CINEMATOGRAPHY 

 
The purpose of work is to study thoroughly the initial stage of research and academic career in the field of cinematography of a 

prominent Ukrainian film expert of genius and one of the first national screen arts educators G.O. Avenarius. The research methodology 
consists in application of methods of personology, theory of personality and historical-biographic method. The marked methodological 
approaches allow to collect and investigate unknown and not popular facts from life, research and academic career in the field on 
cinematography of G.O. Avenarius. The scientific novelty of work is predefined by the necessity to study not popular pages of history of 
Ukrainian cinema and his figures that on those or other reasons remained out of eyeshot of home art critics. Conclusions. To summarize the 
above, one shall state, that the objectives to guide the research have been achieved, i.e. the initial stage of research and academic career in the 
field on cinematography of G.O. Avenarius, an outstanding Ukrainian film expert, one of the pioneering Ukrainian tutors in screen arts, PhD in 
Arts and founder of «Bili Stovpy» principal Film Fund in the entire Soviet Union, has been thoroughly scrutinized and investigated; his principal 
research works on history and theory of cinematography within the established timeline have been listed; his track record with pedagogical 
activities in the field of cinematography at the Odesa State College of Cinematography of the All-Ukrainian Photo and Cinema Management 
Department, Kyiv State Institute of Cinematography and Actor School under the Kyiv Film Factory has been restored. 

Keywords: Georgii Avenarius; Odesa State College of Cinematography; Kyiv State Institute of Cinematography; Actor School; 
Kyiv Film Factory. 

 
Безручко Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Київського 

університету культури, професор кафедри кіно-, телемистецтва (секція режисури кіно і телебачення) Київського 
національного університету культури і мистецтв  

Початковий період наукової і кінопедагогічної діяльності Г. О. Авенаріуса 
Мета роботи. Комплексно дослідити початковий період наукової і кінопедагогічної діяльності геніального українського 

кінознавця, одного з перших вітчизняних педагогів екранних мистецтв Г.О. Авенаріуса.  Методологія дослідження полягає в 
застосування методів персонології, теорії особистості та історико-біографічного методу. Зазначені методологічні підходи дозволяють 
зібрати та дослідити невідомі та маловідомі факти із життя, наукової і кінопедагогічної діяльності Г.О. Авенаріуса. Наукова новизна 
роботи зумовлена потребую вивчення маловідомих сторінок історії українського кінематографа та його діячів, які з тих чи інших причин 
залишилися поза увагою вітчизняних мистецтвознавців. Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені 
наукові завдання виконані: досліджено початковий період наукової і кінопедагогічної діяльності видатного українського кінознавця, 
одного з перших українських педагогів екранних мистецтв, кандидата мистецтвознавства, засновника головного фільмосховища 
Радянського Союзу «Білі стовпи» Г.О. Авенаріуса; названо його основні наукові роботи цього періоду життя по історії і теорії 
кінематографу; реконструйовано сторінки кінопедагогічної діяльності в Одеському державному технікумі кінематографії 
Всеукраїнського фото-, і кіно управління, Київському державному інституті кінематографії і Акторській школі при Київській кінофабриці. 

Ключові слова: Георгій Авенаріус; Одеський державний технікум кінематографії; Київський державний інститут 
кінематографії; Акторська школа; Київська кінофабрика. 

 
Безручко Александр Викторович, доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе Киевского 

университета культуры, профессор кафедры кино-, телеискусства (секция режиссуры кино и телевидения) Киевского 
национального университета культуры и искусств 

Начальный период научной и кинопедагогической деятельности Г. А. Авенариуса 
Цель работы. Комплексно исследовать начальный период научной и кинопедагогической деятельности гениального 

украинского киноведа, одного из первых отечественных педагогов экранных искусств Г.А. Авенариуса.  Методология исследования 
заключается в применение методов персонологии, теории личности и историко-биографического метода. Отмеченные 
методологические подходы позволяют собрать и исследовать неизвестные и малоизвестные факты из жизни, научной и 
кинопедагогической деятельности Г.А. Авенариуса. 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. Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что поставленные научные 
задания выполнены: исследован начальный период научной и кинопедагогической деятельности выдающегося украинского киноведа, 
одного из первых украинских педагогов экранных искусств, кандидата искусствоведения, основателя главного фильмохранилища 
Советского Союза «Белые столбы» Г.А. Авенариуса; названы его основные научные работы этого периода жизни по истории и теории 
кинематографа; реконструированы страницы кинопедагогической деятельности в Одесском государственном институте 
кинематографии Всеукраинского фото-, кино управления, Киевском государственном институте кинематографии и Актерской школе 
при Киевской кинофабрике. 

Ключевые слова: Георгий Авенариус; Одесский государственный техникум кинематографии; Киевский государственный 
институт кинематографии; Актерская школа; Киевская кинофабрика. 

 
Problem formulation. The urge to encompass the entire research, artistic and academic legacy of Georgii 

(Yuriy) Oleksandrovich Avenarius (30.11.1903 – 18.07.1958), prominent figure in the field of motion picture arts, one 
of the first Ukrainian screen arts educators with PhD degree in Art History, as well as a founder and a selfless 
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developer of the major «Bili stovpy» USSR State Film Fund («DerzhFilmFund») Film Archive, is a key topic of the 
research. 

Analysis of recent research and publications. Avenarius’ research track record in general and the one in 
cinematographic academic activities in particular was reviewed in various articles and monographs of L. Goseyko 
[12], О. Мoussienko [18], І. Zubavina [16], М. Filkevich [20; 21], V. Illashenko [17], О. Bezruchko [9; 23–25]. 
However, one may identify the gap seen by the Ukrainian film experts within the studies of Georgii (Yuriy) 
Oleksandrovich Avenarius’ initial years of life and research & academic career in the field of cinematography. 

The scientific tasks of this article are to explore the initial stage in G.O. Avenarius’ research and academic 
career in the field of cinematography; to specify the principal research works on history and theory of 
cinematography within the established timeline; to restore his track record with academic activities in the field of 
cinematography at the Odesa State College of Cinematography of the All-Ukrainian Photo and Cinema 
Management Department, Kyiv State Institute of Cinematography and Acting School Actor School of Film Actors the 
Kyiv Film Factory. 

Research methodology consists in application of methods of personology, theory of personality and historical-
biographic method. The marked methodological approaches allow to collect and investigate unknown and not 
popular facts from life, research and academic career in the field on cinematography of G.O. Avenarius.  

The purpose of the article  is to study thoroughly the initial stage in Georgii (Yuriy) Oleksandrovich Avenarius’ 
research and academic career in the field of cinematography, a prominent Ukrainian film expert of genius and one of 
the first national screen arts educators. 

Summary. Georgy Avenarius was born in December 1903 in the city of Borovichi of the Novgorod province in 
a noble family, about which in the Soviet times he was forced to remain silent, writing in the questionnaires that he 
was from the family of the working class. 

Despite the fact that Georgy Avenarius graduated from the only one course at the Taganrog Commercial 
School (1912–1913) and finished only seven classes of the Odesa Third Gymnasium (1913–1920) [19, 19], he knew 
well Ukrainian, Russian, German, French and Polish languages and also a bit worse – Belarusian, Italian and 
English [19, 6]. 

A seventeen year old Avenarius (in 1920–1921) was called to the Workers 'and Peasants' Red Army (the 
Russian Red Army). After demobilization he worked in the APA dining room at the Odesa Jute Factory (in 1922–
1924) as a cashier in the Odesa Society for the Promotion of Equine, as a forwarder of the Soviet Trade fleet (1924–
1926) [19, 5 back]. 

He combined the work and the study at the Odessa Acting studio (The society of the friends of the Soviet 
photo and cinema). In 1926 he entered the technical (cameramen) faculty in the Odesa State College of 
Cinematography of the All-Ukrainian Photo and Cinema Management Department, having graduated from it on 
December 2, 1929, with his thesis «Principles of constructing an art film from the standpoint of the cinema operator 
and their psycho-physiological basis» with «the excellent marks» [19, 28].  

While studying G. Avenarius was filmed as an actor in the films of the Odesa Film Factory:  in the film by 
Peter Chardinin «Taras Treyasilo» (1926), in the film by E. Muchsin-Bay «Spartak» (1926), in the film of Georgii 
Tasin «Jimmy Higgins» (1927) and others. 

After receiving a diploma, he worked as a trainee cameraman at the Odesa Film Factory of the feature films 
and the popular science fiction films «Karmalyuk» (1931, directed by Favst Lopatinsky), «Station of the Umbrella», 
«Women's Hygiene», «Liberation», etc. 

In some editions it is noted that Georgii Avenarius worked as an assistant of the operator on the film O.P. 
Dovzhenko «Zvenigora», although any autobiography from personal affairs of All-Russian State University of 
Cinematography named after S.A. Gerasimov does not mention it, therefore, most likely, this is a beautiful legend, or 
such practice was so small that Oleksandr Dovzhenko and Georgii Avenarius had forgot about it. 

Cinema-pedagogical work G. Avenarius began in the Odesa State College of Cinematography and the 
Odesa Film Factory at the courses of film scriptwriters

 
[19, 71]. After the organization in 1930 of the Kyiv State 

Institute of Cinematography on the basis of the Odesa State College of Cinematography and the Film Faculty of the 
Kyiv Art Institute, Avenarius was transferred to the Kyiv State Institute of Cinematography. The first two years of 
study at the Kyiv Film Institute he worked as assistant of the professor Ball on the department of cinema and sound 
cinema laboratories, where he studied general cinema technology, sensitometry and color studies. From 1931 to 
1934, that is, before its closure, he was the dean of the artistic and cameraman faculties departments of the Kyiv 
State Institute of Cinematography [19, 5 back].  

G. Avenarius was engaged in the introduction of new forms of teaching in the pedagogical process in Kyiv 
State Institute of Cinematography: «The question of linking plans and translating them into life should be conducted 
by an active method, in addition, the essence of the latter is to intensify both students and professors. It is not right to 
replace lectures by lecturers with a student's report. The student should be taught to work with a book. Training 
should be linked to production» [22, 698]. 

Although, as can be seen from an angry article «Shame for the Marxist-Leninist training of personnel for the 
personnel!» published in the «Kinokadry» newspaper, Avenarius, along with other leading professors of Kyiv State 
Institute of Cinematography, ignored the scientific group of the dialectical materialism: «At 6 o'clock on December 8 
(1931. – note O.B.) there was assigned the scientific group of the dialectical materialism. A group of 6 people waited 
for the rest until 7 o'clock, but haven’t seen them come, had to break up, having spent costly time. 
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Such comrades as Gavronsky, Avenarius, Savchenko, Novikov, Pavlov, Goncharov, Ryabchak, Martens, 
Fainstein, Korniychuk, Vrona ... did not come» [11]. 

Georgii Avenarius from 1932 to 1936, as associate professor at four faculties of Kyiv State Institute of 
Cinematography, lectured on the «Scenario case» [22, 693] and «History of foreign cinema art» and «History of 
Soviet cinema art», which was perhaps the most favorite subject after film directing. 

It should be noted that he developed the course on the history of cinema independently – this was the 
author's course of true great encyclopedia of cinema. One of the students of Kyiv State Institute of Cinematography 
G. Grigoriev wrote: «At first he seemed to us a bit prose, comparing to Korniychuk. But the further, the more the 
lecturer attracted our attention. He knew not only the history of cinema, but also the technique, photography, the 
difficult work of directors, knew a lot of trivia about the production of films in Hollywood, on studios in France, 
Germany, Italy. He was spreading with a generous hand the seeds of science, and we carefully recorded the actual 
material.  Yuriy Oleksandrovych calmly looked at us patiently and explained everything incomprehensible» [14, 38]. 

In almost twenty years, G. Grigoriev, who for absurd accusations had spent many years in Stalin's camps, 
and after rehabilitation, worked as a teacher in one of the Kyiv schools, on December 22, 1951 wrote a letter to his 
teacher, which was kept in the fund of G. O. Avenarius in White Piles: «Hello, Georgii Oleksandrovich! 

From time to time I hear the news about you. In my memory memorable student years come back, so closely 
associated with you. I learned your address and wanted to talk a bit… 

Could you please write a little about yourself, dear Georgii Oleksandrovich? Did your works on aesthetics 
survive or not? On what kind of theoretical questions are you working now? 

Have you been able to publish those enormous materials that you had on the theory and especially on the 
history of cinema? 

Did your archive survive? 
I would be glad to receive news from you. 
Sincerely yours, 
Grigoryev. 
Address: Kyiv, 72 Bulionska street, ap. 1. Grigoriy Prokofievych Grigoryev» [13]. 
Many students were surprised by the encyclopedic memory of the teacher. Some of them, for example, Y. 

Yasinsky doubted the exact dates and quotations that their teachers had generously distributed during their lectures, 
however, as they could see later, everything was right. In 1931 in the first page of the USSR's main cinematographic 
magazine «Proletarian cinema» a huge article by G.O. Avenarius «To the methodology of the definition of cinema 
genres» [3] appeared. In the leading Ukrainian magazine «Kino» in 1932 and 1933, Georgii Avenarius presented 
some interesting articles in the Ukrainian language «Editing Theories of Eisenstein» (in three pairs of numbers № 5–
6 [5], № 7–8 [6], № 11–12 [7]) and «Expressionism in the Soviet Cinema» [2]; in the magazine «Photo for Social 
Construction» there were published a few cognitive articles on the photo: «The question of the creative method of 
portrait photography» [1], «Composition of a realistic portrait» [4] and «Photo-painting, as a style problem» [8]. 

 Extremely important in the scientific and pedagogical activity of G.O. Avenarius there was a combination of 
theoretical and practical principles. Thus, in particular, he conducted lectures for students of the Kyiv State Institute of 
Cinematography not only in the auditorium on Taras Shevchenko Boulevard, 12, where the Kyiv State Institute of 
Cinematography was located until 1934, but also directly at the Kyiv Film Factory. 

As an experienced practitioner, G. Avenarus taught his students to look at the cinema not from the viewer's 
point of view, but from the point of view of a professional: that is, not to romanticize the cinema process, but to 
approach it with a sober head and passionate heart. 

In 1934, the Kyiv Film Factory opened the Actor School of Film Actors (ASFA), which until 1935 was led by 
Kyiv State Institute of Cinematography teachers V. Unakovsky and the dean of the art department G. Avenarius. 
They passed exams or so-called colloquiums among former students of the Kyiv State Institute of Cinematography 
film-actor's course, who completed the second year and, exceptionally, the most talented freshmen. 

G. Avenarius conducted his first entrance exams to the Director’s Laboratory of O. Dovzhenko at the Kyiv 
Film Factory. As a confirmation of this could be a document from the private archive of O. Pazenko, the grandson of 
the director-laboratory assistant V. Dovbyshchenko: «To Comrade Dovbyshchenko: Due to the fact that the director 
of the director's studio of the Kyiv Film Factory O.P. Dovzhenko until recent time was busy in Moscow shooting of the 
film «Aerograd», entrance exams for the people who wish to enter the director’s workshop, moved to August month 
of this year. 

Arrival of the director O.P. Dovzhenko is expected these days. Please be prepared to arrive to Kyiv 
immediately after our telegraphic message. 

Your presence for a creative acquaintance with you in Kyiv is obligatory during the stay at the Kyiv Film 
Factory director O.P. Dovzhenko. 

The film factory covers all the expenses that will be associated with moving to Kyiv.  
Secretary of the Admission Committee Avenarius» [15]. 
As mentioned above V. Dovbyshchenko wrote in the newspaper «Komsomolets of Ukraine», «the admission 

was conducted by the directorate in the absence of Comrade Dovzhenko» [10], who was shooting «Aerograd». 
Conclusions. To summarize the above, one shall state, that the research objectives have been achieved, i.e. 

the initial stage in research and academic career in the field of cinematography of G.O. Avenarius, a prominent 
Ukrainian film expert, one of the pioneering Ukrainian tutors in screen arts, PhD in Arts and founder of «Bili Stovpy» 
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principal Film Fund in the entire Soviet Union, has been thoroughly scrutinized and investigated; his principal 
research works on history and theory of cinematography within the established timeline have been listed; his track 
record with pedagogical activities in the field of cinematography at the Odesa State College of Cinematography of 
the All-Ukrainian Photo and Cinema Management Department, Kyiv State Institute of Cinematography and Acting 
School under the Kyiv Film Factory has been restored.  

However, there are great prospects for further research, since the final years of scientific and pedagogical 
research activities of Georgii Oleksandrovich Avenarius’ in the field of cinematography in Ukraine, still remain less 
explored. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ТОВАРИСТВ ДРОГОБИЧА 
(ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.) 

 
Мета роботи. Вирізнити соціокультурні функції польських товариств у музичному просторі Дрогобича першої третини ХХ ст. 

Методи дослідження: систематизації – для виявлення видів соціокультурної діяльності; аналітичний – для розкриття сутності кожної з 
функцій; узагальнення – для з’ясування організаційно-адміністративного досвіду роботи польських товариств під австро-угорською та 
польською владою. Наукова новизна. У статті вперше класифіковано та схарактеризовано соціокультурні функції регіональних 
польських музичних організацій на основі вивчення архівних матеріалів і документів, розкрито їхню сутність. Висновки. Виокремлені 
соціокультурні функції польських товариств Дрогобича в першій третині ХХ ст. вказують на їхню значущість в полінаціональному, 
полікультурному середовищі в конкретних історичних умовах. У практиці польських товариств віддзеркалено спільні з українськими 
співочими та культурно-просвітницькими організаціями засади й інтереси заради утвердження власних традицій і культурних домінант, 
згуртування навколо національної ідеї. 

Ключові слова: соціокультурні функції; польські товариства; Дрогобич; статут. 
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Социокультурные функции польских товариществ Дрогобыча (первая треть ХХ в.) 
Цель работы. Выделить социокультурные функции польских обществ в музыкальном пространстве Дрогобыча первой трети 

ХХ в. Методы исследования: систематизации – для обнаружения видов социокультурной деятельности; аналитический –  для раскрытия 
сущности каждой из функций; обобщения – для выяснения организационно-административного опыта работы польских обществ под 
австро-венгерской и польской властью. Научная новизна. В статье впервые классифицировано и схарактеризировано социокультурные 
функции региональных польских музыкальных организаций на основе изучения архивных материалов и документов, раскрыта их 
сущность. Выводы. Выделенные социокультурные функции польских обществ Дрогобыча в первой трети ХХ в. указывают на их 
значимость в полинациональной, поликультурной среде в конкретных исторических условиях. В практике польских обществ отражено 
совместные с украинскими певческими и культурно-просветительскими организациями принципы и интересы ради утверждения 
собственных традиций и культурных доминант, сплочение вокруг национальной идеи. 

Ключевые слова: социокультурные функции; польские общества; Дрогобыч; устав. 
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Socio-cultural functions of Polish societies in Drohobych (the first third of the 20

th
 century) 

The purpose of the article. To distinguish socio-cultural functions of Polish music societies of the first third of the twentieth 
century in Drohobych. Methods of research. Systematization –  to identify types of socio-cultural activities; analytical –  to reveal the 
essence of each function; generalization ‒  to find out the organizational and administrative experience of Polish societies under Austro-
Hungarian and Polish ruling. Scientific novelty. The article was the first to classify and describe the socio-cultural functions of regional 
Polish music organizations based on the study of archival materials and documents, and hence, to reveal their essence. Conclusions. 
The socio-cultural functions of the Polish societies of Drohobych in the first third of the twentieth century are singled out. Consequently, 
it makes it possible to indicate their significance in a polynational, multicultural environment in specific historical conditions. The activity 
of Polish societies reflects the principles and interests of the Ukrainian singing and cultural-educational organizations with the aim of 
consolidating their own traditions and cultural dominant, uniting around the national idea. 

Key words: socio-cultural functions; Polish societies; Drohobych; statute. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасне музикознавство стимулює дослідження регіональних 

культурних феноменів, інтерес до культури рідного краю. Дрогобич у першій третині ХХ ст. – 
багатонаціональне місто з високим розвитком духовної культури, цікавими подіями музичного життя. 
Самобутні явища локального характеру творили співочі, музичні товариства, аматорські колективи, що 
залучали в свої шеренги широкі верстви населення міста. Українські, польські музичні організації 
репрезентували взірці своєї національної культури як один із важливих засобів розвитку та закріплення 
етнічного досвіду. 

Культурне життя Дрогобича в 1900–1939 рр. розвивалося динамічно, становило різнобарвну палітру як 
артефакт регіонального значення, водночас як органічна частка Східної Галичини. В цьому процесі важлива 
роль належала польським товариствам, багатогранна праця яких охоплювала культурно-просвітницьку, 
організаційну, концертно-виконавську, освітню, видавничу та інші сфери. Ці музичні організації реалізували 
низку важливих завдань, які розкривали специфіку їхньої діяльності. В увиразненні соціокультурних функцій 
польських товариств Дрогобича як малодослідженого явища й полягає актуальність статті. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питання соціокультурних функцій ‒  значуще в культурному та 
суспільному житті. Тому воно неодноразово було предметом уваги науковців, зокрема й музикознавців. 
Соціокультурні функції хорового мистецтва були предметом дисертаційного дослідження Н. Синкевич, 
музичного мистецтва – З. Ластовецької-Соланської, головні функції музичних, хорових, культурно-
просвітницьких товариств Галичини розглядає Т. Мазепа в дисертації «Галицьке музичне товариство у 
культурно-мистецькому процесі ХІХ – початку ХХ століття» та, почасти, авторка статті в контексті 
дослідження хорового життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. Втім, соціокультурні функції польських 
товариств Дрогобича не з’ясовувалися. Тож мета статті полягає у вирізненні цих функцій, відповідно до 
творчої практики польських товариств та історичних обставин. 
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Виклад основного матеріалу. Перша третина ХХ ст. характеризується інтенсивним піднесенням 
музичної культури Східної Галичини, хоча автохтонне населення краю перебувало під юрисдикцією Австро-
Угорщини, від 1919 р. – Польщі. Стартував цей процес у Львові ще в кінці 60-х рр. ХІХ ст., завдяки 
«культурній автономії» 1867 р., наданій провінціям австрійським урядом, коли українці, на хвилі 
національного піднесення, почали засновувати культурні товариства, а при них – аматорські гуртки – 
театральні, оркестрові, хорові. Крім українських, у Львові виникають інонаціональні музичні організації, 
концертні установи, що досягають високого мистецького рівня. 

Звісно, провінція дещо відставала від центру, все ж культурне відродження поступово охопило всі 
міста Східної Галичини, зокрема й Дрогобич. Власне, перша третина ХХ ст. вирізняється майже вибуховим 
розвитком музичного життя міста, розквітом аматорських форм музикування, залученням до нього широких 
кіл української людності. І не тільки. Вельми активними в культурно-просвітницькому русі були й поляки, 
частка яких у населенні міста складала 32,9 %, тобто 10629 осіб із 32261, що проживали в Дрогобичі, проти 
25,1 %, 8104 особи українців (за даними перепису 1931 р.) [1, 4]. Певна річ, маючи привілеї перед 
українцями, поляки засновували культурно-мистецькі осередки як центри поширення власних національних 
взірців. Утім, на початку ХХ ст. значно употужнюється український сегмент у суспільно-політичному житті 
краю (товариство «Просвіта» відкриває філії в селах і містах, видає україномовні книжки; з 1880 р. виходить 
друком щоденний український часопис «Діло»; з 1883 р. – літературно-науковий журнал «Зоря», з 1898 р. 
НТШ замість нього налагодило видання «Літературно-наукового вістника»; 1879 р. побачила світ газета для 
селян «Батьківщина»; вагомим чинником національного руху стає греко-католицька церква на чолі з 
митрополитом А. Шептицьким; кульмінаційної точки досягає кооперативний рух; зміцнюється система 
української освіти тощо). Саме цей період польський історик С. Смолька виокремлює як «українське 
завоювання» Галичини. Така ситуація на користь «неісторичної» нації (за Я. Грицаком), активна діяльність 
українських культурно-просвітницьких і співочих товариств, спонукала поляків до заснування власних 
організацій із метою популяризації національних культурних здобутків. 

Активний культуротворчий рух на колишніх «східних кресах» Речі Посполитої було започатковано в 
30-х рр. ХІХ ст. у Львові з виникненням «Галицького музичного товариства» (1838), відтак – консерваторії 
Галицького музичного товариства (1853, 1880 р. отримала офіційний статус), «Лютні» (1880), «Львівського 
чоловічого хору» (1881), «Еха» (1885) та ін., у Дрогобичі – на початку ХХ ст. З архівних документів 
довідуємося, що в Дрогобичі діяло три польських товариства: два співочих, зокрема «Лютня», «Ехо», та одне 
музичне («Towarzystwo Milosnikow Muzyki»). 

1901 р. в Дрогобичі було засновано співоче товариство «Лютня», у Статуті якого зазначено, що метою 
«є плекання співу хорального і музики», а засобами – «…б) спільні вправи; ц) публічні продукції музично-
вокальні, тобто концерти, відчити популярні театру аматорського і т.п., забави товариські; д) вечори 
товариські, екскурсії тощо; е) утримування бібліотеки музичної» [6, 3]. 

Як товариство «широкого плану» «Лютня» утримувала хор, театральний гурток і бібліотеку. Про те, що 
при товаристві успішно діяли чоловічий і мішаний хори (очевидно, мішаний хор був добре укомплектований і 
це давало можливість, за потреби, виступати і в однорідному чоловічому складі) засвідчив концерт, 
присвячений 41-ій річниці смерті Т. Шевченка, що відбувся в Дрогобичі 1902 р. У виконанні чоловічого хору 
«Лютні» прозвучали «Жовнір» М. Вербицького, «Чи я в лузі» А. Вахнянина, мішаного хору – «Верховина» 
М. Лисенка, «Вулиця» Ф. Колесси. У програмі було також представлено сольні вокальні й інструментальні 
твори: «По діброві вітер віє» М. Лисенка, «Ах, де ж той цвіт» О. Нижанківського, «Моя мати ворожила» 
І. Недільського, «Як ніч мя покриє» С. Цетвінського та фортепіанні твори Ф. Ліста, Г. Мельцера, скрипкові – 
Г. Ернста, Р. Ганінчака [там само, 6]. Домінування в програмі вокально-хорових творів українських майстрів 
указує на те, що в «Лютні», поруч із поляками, брали участь українці. В «Лютні» хористи-українці отримували 
чималий досвід, який використовували при заснуванні та веденні справ українського співочого товариства 
«Дрогобицький Боян», заснованого 1901 р., інших колективів, що виникли в наступні роки. Виконання ж 
інструментальних творів засвідчує, що цей сегмент репрезентували професійні музиканти (ймовірно, 
студенти філії Львівського музичного інституту Анни Нєментовської (Львівської музичної консерваторії 
ім. К. Шимановського) – І. Б.). Природним є включення до концертної платформи творів польських майстрів – 
хорового С. Цетвінського та фортепіанного – Г. Мельцера. 

В усіх починаннях провідники «Лютні» з Дрогобича взорувалися на львівську «Лютню-Матір», 
засновником якої був С. Цетвінський і до 1914 р. обіймав посаду артистичного директора та головного 
диригента, місце другого артистичного директора обіймали М. Солтис і Г. Ярецький. С. Цетвінський, хоча й 
не отримав спеціальної музичної освіти, все ж упродовж більше тридцяти років був «духовним провідником» 
«Лютні», спричинився до найзначніших досягнень колективу. За прикладом Львова, «Лютня» з Дрогобича 
популяризувала твори західноєвропейських композиторів у жанрі симфонічної, вокально-хорової, 
інструментальної музики різних стилів і епох: композиторів Бароко (А. Кореллі, Й. С. Бах), віденських класиків 
(Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен), представників різних національних композиторських шкіл XIX – початку 
XX ст., максимально ж – польської музики. Активне звертання до суто хорової музики малих форм не 
завадило підняти й пласт вокально-інструментальної музики, зокрема В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Ліста, 
Р. Шумана, Ф. Мендельсона, А. Дворжака, З. Носковського та ін. Хор провадив активну концертну діяльність 
у Дрогобичі та його сателітах. 

1923 р. в Дрогобичі було засновано польське співоче товариство «Ехо», в Статуті якого виокремлена 
така мета: « …об’єднання любителів пісні, музики і сцени з метою розповсюдження серед найширших кіл і 
верств суспільних замилування до плекання музики вокальної й інструментальної, головним чином народної, 
як однієї з найістотніших виразників духа польського, щоб її в той спосіб гарантувати постійний розвиток і 
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вплив на культурне життя народу» [4, 2]. Це співоче товариство визнають другим після «Лютні» за 
значущістю для розвитку польського хорового виконавства в Східній Галичині. 

Серед засобів, якими Товариство прагнуло осягнути мету, були: «а) виховання в співі і музиці через 
вправи, публічні продукції і розбудження любові до музики, б) влаштування відчитів, ранків, вечорів, 
концертів і зборів товариських; ц) утримування школи музичної; д) представлення творів сценічних» [4, 2]. 

1932 р. при товаристві була відкрита музична школа, в якій, окрім нотної грамоти, навчали сольного та 
хорового співу [4, 37]. 

У 1937 р. співоче товариство «Ехо» налічувало 67 учасників. Його діяльність спрямовувалася на 
популяризацію «...пісень польських світських і церковних, влаштування академій, відчитів, бесід...». «Ехо» 
брало участь «...в урочистостях державних і народних, як також організації концертів співацьких» [4, 41]. У 
1938 р. при товаристві діяв тільки хор, до складу якого входило 58 співаків. 

Природно, що «Ехо» спрямовувало свою діяльність на розвиток і поширення польської національної 
музики. Причому, часто «Ехо» залучало до деяких мистецьких проектів виконавські сили міста, зокрема 
співаків «Лютні» та «Дрогобицького Бояна». Напр., 1937 р. силами цих трьох співочих організацій в Дрогобичі 
прозвучала кантата З. Носковського «Мандрівний музикант» [4, 43]. 

Реалізуючи поставлену мету, було виконано чимало опрацювань польських народних пісень, 
оригінальних духовних і світських композицій a capella, зокрема С. Монюшка, З. Носковського, Я. Ґалля, 
Г. Ярецького, В. Желенського, М. Солтиса, С. Невядомського, Ф. Нововейського, П. Машинського, 
А. Зажицького, С. Цетвінського, Є. Панкевича та ін. Якщо у початковий період товариство утримувало 
аматорський театральний та інструментальний гуртки, то в кінці 30-х років його увага зосереджувалася на 
одній сфері – хоровій та підготовці кадрів для неї в музичній школі. Така зацікавленість до хорового жанру не 
була характерною для польської громади, адже хор як чинник самовираження відображав у найбільшій мірі 
культурні традиції українців, утім вона відповідала цінностям і потребам часу на перетині духовних пошуків 
різних національних громад. 

У вересні 1931 р. у Дрогобичі постало польське «Товариство любителів музики». Його мета зводилася 
до «плекання музики» такими засобами: «а) спільними вправами; б) продукціями музичними; ц) відчитами, а 
також рефератами з галузі музики і дискусіями; д) товариськими зборами; е) розписуванням конкурсів на 
твори музичні; ф) заснуванням і утримуванням бібліотеки музичної і т. п. » [5, 7]. 5 грудня 1932 р. було 
внесено доповнення до § 4 Статуту товариства: «Ціллю Товариства є плекання музики і мистецтва 
сценічного» [5, 30]. 

Товариство від часу до часу провадило конкурси на написання музичних творів. Найкращі композиції 
озвучувалися в концертному виконанні, включалися до репертуару хорового колективу, виконавців-
інструменталістів. Так, хор товариства популяризував, здебільшого, акапельні опуси польських композиторів, 
зокрема Ф. Нововейського, З.-К. Рунда, В. Повядовського, В. Стися, С. Ліпського, Ф. Рибіцького та ін. Такі 
концертні заходи були свого роду «дзеркалом» культурних досягнень польської нації. Вшановуючи творчість 
польських митців, улаштовуючи поодинокі імпрези на їх честь, хоровий колектив намагався популяризувати 
різножанрову вокально-хорову музику різних епох, як-от О. Лассо, Й. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта [5, 9]. 

Можемо припустити, що «Товариство любителів музики» утримувало не тільки хор, а й театральний 
гурток, бібліотеку, можливо, навіть симфонічний оркестр, адже в Дрогобичі на той час уже успішно 
працювали філії Львівського музичного інституту А. Нєментовської, Музичної школи ім. Ф. Шопена, Вищого 
музичного інституту ім. М. Лисенка. Хоча про діяльність «Товариства любителів музики» маємо поодинокі 
дані, ймовірно, управа регулярно влаштовувала концертні заходи, які сприяли розбудові музичного життя 
Дрогобича. З іншого боку, це польське товариство, як і українські культурно-просвітницькі організації, 
прагнули залучити аматорів музики до активної участі в концертній діяльності та розкрити багатоманітність 
традицій, «дух» нації. 

Поява «Лютні», «Еха», «Товариства любителів музики» – товариств «широкого плану» (за 
Л. Кияновською) – відображала не тільки суспільно-політичне становище поляків, а й їхнє прагнення до 
самоствердження своїх національних ідеалів. Концертна практика цих організацій вписалася в музичні 
традиції міста, сприяла піднесенню його культурного рівня. Хоча польські співочі товариства вирізнялися за 
своєю сутністю від українських (хоровий спів займав різне місце і неоднакову питому вагу в національних 
культурних традиціях українців і поляків), однак їхня діяльність виявляла й певні спільні риси, що торкалися 
концертно-виконавської сфери, пізнання музичної літератури, естетичних засад виховання музичного смаку 
тощо. Діяльність хорових гуртків польських товариств заклала підвалини для розквіту музично-хорового 
життя Дрогобича в кінці 30-х рр. ХХ ст. Саме в цей період, який можна виокремити як кульмінаційний, 
українські осередки, зокрема дрогобицький і бориславський «Бояни», «Хор української молоді», ремісничого 
товариства «Зоря», «Робітничої громади», Учительської семінарії сестер Василіянок, Української 
коедукаційної гімназії ім. І. Франка та ін., активно впливали на пожвавлення культуротворчого процесу, 
підносили художнє значення музичної творчості на локальному рівні. 

Культурно-просвітницька місія польської й української національних громад Дрогобича, їх співпраця та 
взаємодія в першій третині ХХ ст. характеризувалася проведенням спільних концертних, музичних акцій. 
Можемо стверджувати про факт існування цільних українсько-польських зв’язків на мистецькому ґрунті, що 
проявилися в різних напрямках музичної діяльності товариств (музичні академії, вечори, заснування 
музичних шкіл, музичних видавництв, бібліотек тощо). Вельми показово, що форми творчої практики 
польських товариств м. Дрогобича багато в чому мали певні сукупні риси з українськими, а саме – в 
концертуванні, популяризації національної музики, домінуванні хорового сегменту, найперше – 
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самоствердженні власних національних ідеалів як у польському, так і українському середовищі. Такі 
міжнаціональні творчі контакти позитивно впливали на розвиток культурно-мистецьких процесів у місті. 

Віднайдені архівні документи, Статути цих асоціацій, поодинокі програми концертів дозволяють 
зробити певні узагальнення щодо їхньої творчої практики та вирізнити ті соціокультурні функції, які вони 
сповнювали в суспільному житті: національної самореалізації, історична, творча, культурно-просвітницька, 
музично-освітня, художньо-естетична, пізнавальна, комунікативна, видавнича, дозвіллєва. Діяльність 
польських співочих і музичного товариств сприяла пропаганді польського музичного мистецтва, музично-
естетичному вихованню польської громади міста, водночас піднесенню музичної культури Дрогобича 
шляхом популяризації в концертному форматі західноєвропейських і польських композицій різних жанрів, 
вельми часто української хорової музики на достатньому виконавському рівні. Польським організаціям 
належала значна роль в функціонуванні соціуму. 

Функція національної самореалізації виявлялася в єднанні співаків у товариствах, залученні до них 
значного числа учасників. Окрім того, в цих об’єднаннях поляки отримували можливість самореалізуватися в 
царині хорової музики – не зовсім характерної для них, утім однієї з найбільш яскравих в українській 
національній традиції. Втім, їхнє тяжіння до хорового музикування, певним чином, зумовлювалося історичними 
обставинами. Часто для організації концертів товариства (польські й українські) об’єднували свої виконавські 
сили і влаштовували справжні свята хорової музики, що сприяли не тільки культурному діалогу, а й виявленню 
лакун із метою отримання якісного музичного продукту, врешті – репрезентували творчу співпрацю. Такі спільні 
концертні дійства були стимулом для їхнього розвитку та професіоналізації. Водночас у спільній концертній 
практиці польських і українських товариств виявлялася інтеграційно-міжетнічна хорова функція, адже до складу 
польських організацій входили й українці, і навпаки, в українських – співали поляки. 

Історична функція діяльності польських товариств відповідала соціокультурним запитам галицького 
середовища в представлених формах музичної діяльності. Вона вміщувала в собі функцію збереження та 
нагромадження культурних цінностей і здобутків. Завдяки їй реалізувалася і функція виховання, пізнання, 
загально-особистісного розвитку кожного учасника музичного колективу, водночас і соціуму в цілому. Тобто, 
беручи участь у виконавському процесі чи знаходячись у концертному залі як слухач, кожен міг отримати 
неоціненний когнітивно-духовний досвід, усвідомити необхідність і значущість впливу музики, що 
актуалізував головні життєві цінності. 

Творча функція польських співочих товариств увиразнювалася в організації концертів, академій, 
святкувань на честь видатних діячів як української, так і польської культури (Т. Шевченка, А Міцкевича як 
духовних провідників української та польської націй); влаштуванні конкурсів композиторських творів, 
різноманітних мистецьких імпрез (свята пісні, матері, весняні, характеристичні концерти тощо). Відповідно, 
найголовнішим завданням для них було пропагування та піднесення передусім національної музики. Творча 
функція дала можливість активізувати концертне життя міста, розширити жанрово-стильовий спектр 
репертуарної політики, виплекати кадровий корпус співаків-виконавців, розкрити сутнісні риси національної 
ментальності у різних видах музичного виконавства. Водночас ця функція спрямована на створення умов 
для виявлення та піднесення творчого потенціалу учасників товариств за межами їх професійної діяльності 
через участь в хорових, інструментальних, театральних гуртках. 

Культурно-просвітницька функція польських співочих товариств полягала в організації благодійних 
концертів (найперше для потреб освітніх установ), музичних вечорів; утриманні бібліотек. Культурна 
спрямовувалася на збереження та поширення музичних цінностей, прилучення до них здібних виконавців. 
Розкриваючи просвітницьку функцію музики, В. Холопова підмічає, що «музичні твори, подібно до будь-якого 
явища культури, можуть сприйматися в якості документів епохи. Вони можуть бути пізнавальні в різних 
ракурсах – історично-фактологічному, філософсько-світоглядному, етико-емоційному тощо» [3, 6]. 
Прерогатива культурно-просвітницьких інтенцій пояснюється намаганням охопити аматорським 
музикуванням широкі кола мешканців Дрогобича, передусім польської громади. 

Музично-освітня функція пов’язувалася з навчанням співаків нотної грамоти як безпосередньо в хорах, 
так і в музичних школах, опануванням взірців хорової літератури (насамперед польської – оригінальних 
творів і опрацювань народних пісень). Теоретичні й історичні відомості, отримані в процесі практичного 
творчого досвіду спілкування з музикою, сприяли набуттю знань, збагачених власними почуттями в процесі 
виконання творів, плеканню в учасників колективів естетичного та музичного смаку. 

Пізнавальна функція − важливий компонент безперервного самовдосконалення та самоосвіти, 
духовного збагачення учасників аматорських гуртків польських товариств. Вона передбачала задоволення 
потреби в додатковій інформації, розширенні загальних і музичних знань та набутті нових виконавських умінь і 
навичок. Активна пізнавальна діяльність була важливою та необхідною передумовою культурного піднесення 
виконавців аматорських гуртків польських товариств. Ця функція полягала в запровадженні до репертуару 
передусім творів польських майстрів, так само взірців світової музики, рідше – української. Вона спричинила 
зрушення в художніх смаках не тільки виконавців, а й композиторів, які все частіше почали компонувати твори 
для потреб аматорських гуртків – придатних для виконання, художньо невибагливих, які сприяли загальному 
музичному розвитку співаків. Така тенденція властива як для польського, так і українського музичних оточень. 
Серед творів українських майстрів найбільш репертуарними були твори «Віктора Матюка, Анатоля Вахнянина, 
Остапа Нижанківського, Дениса Січинського, як послідовників “перемишльської школи” та М. Лисенка, а серед 
польських – Кароля Мікулі, Генрика Ярецького, Владислава Жепка, Станіслава Цетвінського, Яна Ґаля, 
Станіслава Нєвядомского та інших – послідовників Ф. Шопена та С. Монюшка» [2, 115]. 

Соціальна функція сприяла тому, щоби кожен учасник співочого («Лютні», «Еха»), музичного 
товариства («Товариства любителів музики») міг «відкрити» для себе сутність творчої діяльності, 
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інтегруватися в суспільство, задовольнити потребу самоідентифікації, відчути свою приналежність до певної 
спільноти. Вона полягала в формуванні духовності, інтонаційно-образного досвіду співаків і музикантів через 
відтермінований вплив, зокрема на все те, що перебуває «поверх нашого життя» (за Л. Виготським). 

Художньо-естетична функція зводилася до концертно-артистичної діяльності, що мала значний 
естетичний вплив на слухачів. Вона виявлялася в здатності приносити виконавцям і слухачам чуттєво-
емоційного задоволення художністю музичних творів, які включалися до репертуару польських товариств, 
який інспірував риси конкретної історичної епохи, національного характеру, індивідуальних творчих 
особливостей автора як об’єкт естетичного сприйняття. Спираючись не тільки на музичний, а й життєвий 
досвід, переживання, що відображають сутність музики, співаки усвідомлювали її значущість через такі 
цінності як Гармонія, Краса, Добро. 

Видавнича функція знайшла відображення в розповсюдженні хорової літератури шляхом 
переписування нотних текстів чи їх друкування й, таким чином, сприяла збагаченню репертуарної палітри 
колективів, уведенню їх до концертної практики. 

Комунікативна функція діяльності польських товариств пов’язувалася з безпосереднім впливом 
музичних творів на виконавців. Мається на увазі «дія» особистісно-соціальної природи музичного артефакту, 
що зафіксована в нотному та поетичному текстах конкретного взірця. В процесі сприйняття твір «оживав» в 
індивідуальних відчуттях співака, набуваючи підвищеної особистісної переконливості. Інший аспект реалізації 
комунікативної функції криється в колективному виді музичної діяльності (хорове виконання, спільне 
інструментальне музикування). Він сприяв розвитку почуття співучасті в колективній діяльності, єднанню 
музикантів тощо. Власне в першій третині ХХ ст. комунікативна функція сприяла утвердженню традиції 
аматорської творчості. 

Не можна обійти увагою й дозвіллєву функцію, оскільки концерт призначався не лише для таких 
серйозних актів, як рефлексія та міжкультурна комунікація, почасти й для відпочинку та проведення дозвілля, 
хоча останнє не зовсім відповідає семантиці концерту, більше – допитливості слухацької аудиторії. Певною 
мірою концертні заходи, що влаштовувалися польськими співочими та музичними товариствами, сповняли й 
релаксивну функцію, знімаючи напруження політичного протистояння, надаючи слухачам можливість вільно 
сприймати музику. 

Наукова новизна. Сприятливі суспільно-політичні умови для розвитку польської громади Дрогобича в 
період перебування Східної Галичини під юрисдикцією Австро-Угорщини та Польщі дали змогу їй плідно 
реалізуватися задля ствердження духовних традицій і розкриття сутнісних ознак національної ментальності. 
Польські співочі та музичні товариства плекали ті форми музикування, що відповідали естетичним і 
суспільним запитам часу. Класифікація та характеристика соціокультурних функцій регіональних польських 
музичних організацій здійснена на основі вивчення архівних матеріалів і документів. У статті 
систематизовано функції польських музичних товариств у регіональному вимірі. 

Висновки. Отже, початок ХХ ст. на теренах Дрогобича, загалом Східної Галичини, ознаменувався 
потужним культурним піднесенням, інтенсифікацією музичного життя, пов’язаними з появою низки культурно-
просвітницьких товариств автохтонів-українців, так само й інонаціональних співочих і музичних організацій, 
передусім – польських, для розвитку яких були створені сприятливі умови. Діяльність польських товариств 
була вельми результативною (не настільки як українських, хоча й в умовах бездержавності!), вона 
збагачувала мистецьку палітру міста, сприяла піднесенню музичного життя на вищий щабель. Творча 
практика польських організацій мала важливе значення, передусім із огляду на те, що в Дрогобичі мешкало 
чимало поляків. Беручи участь в музичних товариствах чи відвідуючи організовані ними концерти, 
представники польської громади міста мали можливість формувати власний світогляд, розвивати творчий 
потенціал, консолідуватися та соціалізуватися, включатися в процес культуротворчості, прилучитися як до 
польських, українських, так і взірців західноєвропейського музичного мистецтва. Соціокультурні функції 
польських організацій, відповідно до історичних і політичних обставин, характеризуються схожістю 
естетичних устремлінь і мистецьких здобутків із автохтонними – українськими, задля утвердження власного 
доробку, глибинних традицій кожної нації, розширення обріїв музичного життя. 
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СТУДІЇ ІСТОРІЇ ДИЗАЙНУ: АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИКЛАДАННЯ 
 
Мета роботи. Дослідити теоретичні курси формування національної моделі українського дизайну та історії дизайну, в яких 

розуміння дизайну розширюється до тотального проектування предметного середовища, що оточує сучасну людину. Методологія 

роботи полягає у сукупності компаративного методу стосовно ґрунтовного пласту наукових студій з історії дизайну та методик аналізу 

та синтезу опрацьованих теоретичних доробків. Наукова новизна дослідження полягає, насамперед, в окресленні пріоритетних 

моделей вивчення дизайну в сучасній гуманітарній освітній науковій думці України, у визначенні прийнятної для сучасного українського 

соціо-культурного середовища формі дизайн-освіти, що формулює національну модель розвитку професійного дизайну в Україні у 
майбутньому. Висновки наукової розвідки визначають сучасну модель дизайн-освіти в Україні як процес, що керується методами 

культурологічно-філософського та мистецтвознавчого аналізу та синтезу, а практика дизайну ототожнюється з високопрофесійним 

творчим наративом. Відтак, результати проведеного дослідження можуть бути використаними у педагогічних дискурсах сучасної 

дизайн-освіти в Україні. 
Ключові слова: студії дизайну; аналітичні моделі викладання; теоретичні праці. 
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Студии истории дизайна: аналитическая модель преподавания 

Цель работы. Исследовать теоретические курсы формирование национальной модели украинского дизайна и истории 

дизайна, в которых понимание дизайна расширяется до полного проектирования предметной среды, окружающей современного 
человека. Методология работы заключается в совокупности сравнительного метода относительно ключевого пласта научных 

исследований по истории дизайна и методик анализа и синтеза использованых теоретических наработок. Научная новизна 

исследования заключается прежде всего в формировании приоритетных моделей изучения дизайна в современной гуманитарной 

образовательной научной мысли Украины, в определении приемлемой для современной украинской социокультурной среды форме 
дизайн-образования, формулировании национальной модели развития профессионального дизайна в Украине в будущем. Выводы 

научной работы определяют современную модель дизайн-образования в Украине как процесс, который руководствуется методами 
культурологического-философского и искусствоведческого анализа и синтеза, а практика дизайна отождествляется с 

высокопрофессиональным творческим нарративом. 
Ключевые слова: студии дизайна; аналитические модели преподавания; теоретические труды. 
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Design history studies: an analytical teaching model 

Purpose of the Article. To study theoretical courses of formation of the national model of Ukrainian design and design history, in which 
understanding of design expands to the total design of the subject environment that surrounds the modern person. The methodology of work 

consists of a combination of a comparative method with respect to the solid layout of scientific studies on the history of design and methods of 
analysis and synthesis of theoretical developments. The scientific novelty of the research is, first of all, to outline the priority models of studying 

design in the contemporary humanitarian educational scientific thought of Ukraine, in defining a form of design education that is acceptable to 

the contemporary Ukrainian socio-cultural environment, which formulates the national model of the development of professional design in 
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Ukraine in the future. Conclusions. The findings of scientific research determine the modern model of design education in Ukraine as a process 

guided by the methods of cultural-philosophical and art-study analysis and synthesis, and the practice of design is identified with a highly 

professional creative narrative. Therefore, the results of the study can be used in the pedagogical discourses of modern design education in 

Ukraine. 
Key words: design studies; analytical models of teaching; theoretical works. 

 

Актуальність теми дослідження. Студії історії дизайну – широка ділянка гуманітарної освіти, що 

охоплює різновекторні підходи до процесу проектування предметного середовища з позицій різних наук: 

культурології, філософії, мистецтвознавства економіки та менеджменту. Відповідно науки, що  

досліджують дизайн керуються специфічною методикою та окресленням предмету дослідження. Так,  

дизайн, як відгомін економічного статусу певного державного утворення ретельно опрацьовується 

маркетологами. Дизайн як ознака зміни смаків у соціокультурному середовищі є предметом дослідження у 

соціологів та культурологів, зміна форм та зовнішнього вигляду продуктів масового вжитку є предметом 

досліджень мистецтвознавців.    

Сучасна мистецька освіта в Україні пропонує окремі курси історій дизайну: “архітектурний дизайн”, 

“дизайн середовища”, “графічний дизайн” та ін.  для студентів дизайнерських спеціалізацій. Самі назви 

предметів говорять про дуже широкий спектр гілок дизайну в сучасному соціокультурному просторі. Та й 

саме розуміння дизайну теоретиками є досить дискусійним. Дизайн-мистецтво, дизайн-технологія, дизайн-

менеджмент. Інші парадигми – дизайн проект, рисунок, що використовується в англомовному світі, чи 

дизайн в його утилітарному розумінні як процес?   

Так як одночасно продукти дизайну є і мистецькими творами, і  виробами масового промислового 

виробництва тієї чи іншої суспільної системи, вони можуть аналізуватися як з позицій мистецтвознавства, 

так і з позицій філософії,  культурології, соціології, технічної естетики та багатьох інших наук. 

 Відтак, загальнотеоретичний курс “історії дизайну” для студентів-культурологів є унікальним і 

потребує вироблення специфічного категоріально-термінологічного апарату та цільної аналітичної моделі 

викладання. Ускладнює проблематику в цьому сенсі  також досить спотворене розуміння дизайну 

сучасною “масовою культурою” та багатовекторність поглядів на дизайн з боку науки.  

Аналіз останніх досліджень. У ділянці  мистецтвознавства, предметом дослідження в історії дизайну 

є першочергово, теоретичні передумови та процес розгортання дизайну як виду художньої творчості, 

розгляд його специфіки та регіональних особливостей, дослідження місця і ролі цілісної системи дизайну у 

його зв’язках із іншими суспільними системами: наукою, культурою, освітою, мистецтвом, промисловістю 

тощо, і відповідно – мистецтвознавчий аналіз творів чи продуктів  дизайну.  

Сучасні  культурологічні моделі дизайну  є результатом довготривалих пошуків  світової наукової 

думки. При чому, до її будівничих відносимо й як істориків, мистецтвознавців, так і самих дизайнерів із 

пропонованими власними теоріями. Здебільшого, основна увага всіх науковців зосереджується на 

проблемі детермінізму продуктів дизайну промисловістю та відповідно їх  естетичній та художній вартості. 

З огляду на це, проблематичними сьогодні виглядають питання формування національної моделі 

українського дизайну та методи  її теоретичного обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Британський теоретик-класик дизайну Герберт Рід [9] вважав дизайн 

абстрактним мистецтвом, звідси ‒  пріоритетними визначаються художньо-естетичні  якості  дизайну, а 

самі продукти дизайну  виступають творами мистецтва. Сьогодні  “рідівський” підхід до дизайну є 

провідним у викладанні  дизайнерських курсів у Parson-School (Нью-Йорк), де пропагується підхід до 

дизайну як творчого мистецького процесу. 

Натомість “теорії комерційного” дизайну  британських авторів 20-30-х рр.. ХХ ст. Джона Глоага, Ф.Ч. 

Ешфорда стали основою для формування  розуміння дизайну з позицій його споживацької вартості. 

Продовженням такого погляду на дизайн стали відомі концепції практиків втілення “американської мрії” 

Генрі Форда (краса – комерційний продукт) та Раймонда Лоуі (потворне не продається добре), що стали 

першоосновою в формуванні американського індустріального дизайну [8]. Своєрідну данину індустріалізму 

віддають відомі теоретики й практики другої половини ХХ ст. Хоч відомий  індивідуалістичний підхід до 

дизайну Джо Понті, головного редактора відомого італійського часопису “Домус”, має в, більшості, 

декларативний характер, прагне відвернути дизайн від стандартизації, але далі наголошує на первинності 

технології, як рушійної сили дизайну. 

У шістдесятих роках ХХ ст. формується так званий анти-дизайн постмодернізму Етторе Сотсаса з 

відмовою від утилітарного характеру виробів дизайну.  Відповідно, теорія прагне відділити дизайн 

промислових виробів від так-званого арт-дизайну. Недоречним, таким чином видається попередній поділ 

дизайну за використанням матеріалів, наявністю механізмів у творах дизайну тощо.  

У сучасних студіях історії дизайну найбільш прийнятною  видається теорія поділу дизайну на дизайн 

“споживацьких товарів” та “неспоживацьких”, запропонована відомим  науковцем, професором 

Прінгстонського університету – Томасом Мальдонадо, який свого часу писав, що “кавова чашка та 

гелікоптер-різні речі, які не можуть бути об’єднані однією методологією конструювання”[3]. Відтак, сьогодні 

окремі гілки дизайну окреслюються власними методологічними моделями. Наголос художніх особливостях 
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продуктів дизайну в історичному розрізі спостерігаємо і в сучасних теоретичних доробках з історії дизайну 

британських авторів [7]. 

Окрему сторінку складають теоретичні підходи до теорії та історії дизайну в Радянському Союзі та в 

сучасній Україні [4, 5]. Загалом, досвід дизайну шістдесятих та сімдесятих років ХХ ст. свідчить про 

домінанту мистецтвознавчого підходу, коли дослідники заглиблюються в конкретику твору чи прагнуть 

описати цільність ансамблю творів [6]. При чому, хоч ми маємо на сьогодні історичні огляди дизайну 

вітчизняними науковцями (В. Даниленко), розраховані вони на загальне ознайомлення з історією дизайну 

в контексті розвитку мистецтва, культури, економіки для студентів-дизайнерів.  

Таким чином, формування аналітичної моделі викладання загального курсу “Історія дизайну” 

сьогодні є вкрай актуальним.  

Що передбачає аналітична модель викладання курсу? Першочергово  це термінологічно-

категоріальний апарат курсу, джерельна база, концептуальні підходи до предмета дослідження, методика 

викладання та сама структура курсу. 

Вироблення термінологічно-категоріального апарату курсу “Історія дизайну” базується на 

методологічних засадах науки про дизайн. Визначення понять “дизайн”, “дизайнер” є базовими. Існує 

багато  визначень  дизайну: “Дизайн- ідея, втілена у форму”, “Дизайн – служба, обслуговуюча професія в 

суспільстві суперкомфорту”, “Дизайн – шлях побудови можливої фігуративної утопії чи метафори життя”, 

чи дизайн “сфера створення в процесі машинного виробництва утилітарних речей, які задовольнять не 

лише практичні, а й естетичні потреби суспільства”. Згідно етимології терміну, дизайн – це проект, рисунок, 

відтак об’єкт. Для нас, прийнятними є визначення дизайну як естетично вартісного процесу формування 

предметно просторового середовища  для задоволення потреб суспільства. Звідси – об’єктивне 

визначення професії  дизайнера, сформульоване британськими теоретиками і затверджене на 

Міжнародному симпозіумі дизайнерів у Стокгольмі у 1957 р.: – дизайнером може бути будь-який 

спеціаліст, який  на основі знань, технічної підготовки та практичного досвіду, художнього чуття та 

розвинутого зорового сприйняття рекомендує виробництву найбільш прийнятні матеріали та способи їх 

обробки, визначає форму, колір та характер декору промислових виробів масового виробництва. 

Джерельною базою студій історії дизайну виступають як  самі твори дизайну – артефакт, періодика, 

так і теоретичні напрацювання світової  теоретичної думки. Історіографію дизайну можна класифікувати 

хронологічно,  за окремими школами авторів, за дослідженнями окремих  гілок дизайну. Чільне місце 

посідають монографічні дослідження персоналій в історії дизайну. Для формування курсу особливо 

актуальними є базові комплексні “Історії дизайну”, які є основою викладання даного предмету у вищих 

школах світової дизайнерської освіти (Parson-School, Leicester Polytechnic, Brighton Polytechnic etc.).  

Концептуальні підходи викладання курсу базуються на поділі дизайну: за суспільною 

диференціацією, за підвидами, традиційними для декоративно-ужиткового мистецтва, за національними 

школами та авторською приналежністю. Першочергово поділяємо дизайн згідно теорії, запропонованої 

Томасом Мальдонадо: “Дизайн споживацьких товарів”, “Дизайн неспоживацьких товарів”. Відповідно, ці дві 

групи передбачають певний поділ. Дизайн споживацьких товарів поділяємо за призначенням тих чи інших 

виробів: Дизайн інтер’єру, дизайн меблів, дизайн одягу, графічний дизайн та ін. До дизайну 

неспоживацьких виробів відносимо твори мистецтва, які проектуються виключно для задоволення 

художньо-естетичних смаків замовника, без задоволення тих чи інших функціональних проблем чи їхнього 

практичного використання. Національна тематика в теорії та практиці дизайну є актуальною в силу 

розвитку тих чи інших культурно-мистецьких процесів у поступі світової цивілізації. Меншою мірою питання 

національних коренів торкається виробів дизайну “споживацьких виробів”, більше – авторського дизайну. 

Методика викладання курсу “Історії дизайну” поєднує в собі як методологічні підходи до дизайну з 

боку історії як науки, так і включає мистецтвознавчий підхід до проблем теорії, розгортання процесу та 

практики дизайну в процесі розвитку суспільства. У сучасній  моделі курсу пропонується історико-

компаративний метод дослідження дизайну як процесу художньої формотворчості з урахуванням 

специфіки інтерпретації структурних пластів дизайну, детермінованих на синхронному рівні  економічними, 

культурними, філософськими чинниками. Особливий методологічний підхід пропонується до аналізу 

продуктів дизайну. Так як вироби авторського дизайну є одночасно творами декоративно-ужиткового 

мистецтва, доцільним є  їх мистецтвознавчий аналіз за традиційною схемою: матеріал, форма, декор, з у 

рахуванням специфіки їх функціонування у навколишньому середовищі. Аналіз архітектурних об’єктів 

потребує методологічних засад комплексного дослідження (тотального дизайну), що будується на  

виокремленні  архітектоніки, динаміки, синтезу просторового середовища  та ін.  

Структура студій “Історії дизайну” будується за традиційною схемою хронологічного опрацювання 

теоретичних та практичних засад дизайну як процесу художньої творчості та його синхронного 

розгортання в поступі певних суспільних формацій та художньо-культурних процесів. За точку історичного 

відліку в розвитку дизайну пропонується обрати добу “Fin de siecle”, тобто добу розвитку і протистояння 

мистецтва і промисловості у Європі у другій половині 19 ст., коли активізувалися проблеми протистояння 

чи поєднання мистецтва і промисловості і в теорії і на практиці. Доцільним вважаємо введення мистецько-

культурних процесів, що відбувалися на той час в Україні в структуру загальноєвропейського поступу 
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мистецтва й промисловості. Особливого мистецтвознавчого підходу потребують процеси розвитку 

дизайну в Україні 20-30 рр. ХХ ст. Тут важливо звернути увагу на неоднорідність теорії та практики дизайну 

в Україні Радянській та в Україні Західній, що мало великий вплив на становлення та розвиток локальних 

шкіл дизайну в Україні сьогодні. Становлення та розвиток київської, харківської шкіл дизайну формувалися 

під впливом мистецтва російських конструктивістів (О.Родченка, Л. Лісицького, В. Татліна), та його 

авангардних складових. Натомість, поступ авторського дизайну в Західній Україні слід пов’язувати з 

відродженням народного мистецтва, з його активізацією через європейські мистецькі стилі (“сецесіон”, “ар-

деко”), в контексті тогочасних мистецьких процесів Відня, Кракова, Парижа.  

Тематичний огляд історії дизайну після другої світової війни передбачає окреслення теоретично-

проблематичних засад дизайну загалом, і першочергово, аналіз процесів художньої творчості, пов’язаних з 

розвитком американської культури “суперкомфорту”, що стало початком у так званій “інтернаціоналізації” 

дизайну постмодернізму. Радикальний дизайн в Італії – антитеза американському конформізму. Чільне 

місце в структурі курсу займає аналіз теорії та процесів  розвитку промислового та авторського дизайну в 

Радянському Союзі та в радянській Україні зокрема.  

Заключними в структурі курсу є тематичні дискурси, пов'язані з сучасним розвитком дизайну в 

незалежній Україні: взаємозв’язки дизайну з масовою культурою, фактор моди в сучасному дизайні, 

формування пріоритетів у розвитку промислового та авторського дизайну в Україні та співзвучність цих 

процесів із розвитком  світового дизайну. Значна увага у запропонованій моделі  студій історії дизайну 

відводиться процесам формування національної школи дизайну в Україні, зокрема сплеску етнотрадицій в 

сучасному українському дизайні після революції Майдану. Окремо в студіях дизайну розглядаються 

естетичні характеристики професійного та стихійного дизайну в сучасній дизайн-практиці. 

Висновки. Підсумовуючи доцільно відзначити, що запропонована аналітична модель викладання, 

більшою мірою, базується на загальних засадах структурної та аналітичної будови подібних студій у вищих 

навчальних закладах з урахуванням специфіки мистецтвознавчого підходу до теорії та практики дизайну в 

контексті пріоритетів розвитку української національної культури. Відтак, результати наукової розвідки 

(структура, методика, тематичний ряд) можуть використовуватися у педагогічних дискурсах сучасної 

гуманітарної освіти в Україні. 
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ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПОЛІЖАНРОВИХ ХУДОЖНІХ ФОРМ 
 

Метою роботи є визначення особливостей хореографії як засобу вираження поліжанрових художніх форм. Методологія 
дослідження полягає у застосуванні діалектичного, аналітичного методів для визначення поняття поліжанровості у хореографії, 
виокремлення його особливостей та форм (синтезовані, інтеграційні форми та імпровізацію); функціонально-інструментальний – 
дослідження трансформацій форм танцю та їх впливу на зміни естетичних смаків та уподобань глядачів; компаративістський –
визначення змісту понять «жанр», «поліжанровий» через розуміння мистецтва хореографії. Наукова новизна полягає у тому, що 
уперше досліджено закономірності поліжанровості хореографії на сучасному етапі становлення українського суспільства. Висновки. У 
результаті дослідження, зроблено висновок, що поліжанровість хореографії – це сучасний дух індустріального та постіндустріального 
суспільства. Поліжанровість була притаманна більшості культурних епох, однак найбільш інтенсифікувалась на зламі XX ст. Простіші 
танцювальні форми, які були пов’язані з практичною трудовою діяльності людини, відповідними віруваннями та обрядами, з їх 
світоглядом є більш історичним трансфером у минуле. Встановлено, що постмодерне сприйняття світу людиною відображається у 
поліжанровості, насиченості, еластичності та складності усіх засобів сучасної хореографії. Визначено, що поліжанровість хореографії 
може виступати як прийом, метод, що здатний змінити жанровий напрям твору, визначити його як щось нове, інноваційне. Більшість 
видів танців є синтетичними утвореннями, що вказують на поліжанровість як базове підґрунтя створення нових жанрів. Встановлено, 
що  поліжанровість у хореографії – складне та багатоаспектне явище, яке вказує на таку властивість культури як самоорганізація та 
саморегулювання. При чому поліжанровість відбувається як при взаємодії тільки жанрів хореографії так і за допомогою засобів 
хореографії та інших видів мистецтв. Цікавим явищем є можливість взаємопроникнення жанрів різних епох. 

Ключові слова: поліжанровість; поліжанровість у хореографії; трансформації форм танцю; синтетичні утворення; синтезовані 
форми; інтеграційні форми; імпровізація.  
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Киевского национального университета культуры и искусств 
Хореография как средство выражения полижанровых художественных форм 
Целью работы является определение особенностей хореографии как средства выражения полижанровая художественных 

форм. Методология исследования заключается в применении диалектического, аналитического методов для определения понятия 
полижанровости в хореографии, выделение его особенностей и форм (синтезированные, интеграционные формы и импровизацию); 
функционально-инструментальный - исследование трансформаций форм танца и их влияния на изменения эстетических вкусов и 
предпочтений зрителей; компаративистских - определение содержания понятий «жанр», «полижанровость» через понимание 
искусства хореографии. Научная новизна заключается в том, что впервые исследованы закономерности полижанровости 
хореографии на современном этапе становления украинского общества. Выводы. В результате исследования сделан вывод, что 
полижанровость хореографии −это современный дух индустриального и постиндустриального общества. Полижанровость была 
присуща большинству культурных эпох, однако наиболее интенсифицировалась на рубеже XX в. Простые танцевальные формы, 
которые были связаны с практической трудовой деятельности человека, соответствующими верованиями и обрядами, с их 
мировоззрением есть более историческим трансфером  прошлого. Установлено, что постмодерное восприятие мира человеком 
отображается в полижанровости, насыщенности, эластичности и сложности всех средств современной хореографии. Определено, 
что полижанровость хореографии может выступать как прием, метод, способный изменить жанровое направление произведения, 
определить его как нечто новое, инновационное. Большинство видов танцев являются синтетическими образованиями, указывающие 
на полижанровисть как базовое основание создания новых жанров. Установлено, что полижанровость в хореографии − сложное и 
многоаспектное явление, которое указывает на такое свойство культуры как самоорганизация и саморегулирование. Причем 
полижанровисть происходит как при взаимодействии только жанров хореографии так и с помощью средств хореографии и других 
видов искусств. Интересным явлением является возможность взаимопроникновения жанров разных эпох. 

Ключевые слова: полижанровость; полижанровость в хореографии; трансформации форм танца; синтетические 
образования; синтезированные формы; интеграционные формы; импровизация. 
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Choreography as a means of expressing polygenic art forms 
The purpose of the article is to determine the characteristics of choreography as a means of expressing polygenerval artistic forms. 

The research methodology consists of applying dialectic, analytical methods to define the concept of polygenerism in choreography, 
highlighting its features and forms (synthesized, integration forms and improvisation); functional and instrumental - the study of transformations 
of dance forms and their influence on changes in the aesthetic tastes and preferences of the audience; comparative - definition of the content of 
the concepts “genre”, “polygenality” through the understanding of the art of choreography. The scientific novelty lies in the fact that for the first 
time the patterns of polygenre choreography at the present stage of the formation of Ukrainian society have been studied. Findings. The study 
concluded that poly-genre choreography is the modern spirit of industrial and post-industrial society. Polygenicity was inherent in most cultural 
epochs, but it was most intensified at the turn of the 20th century. Simple dance forms that were associated with the practical work of man, the 
relevant beliefs and rituals, with their worldview is a more historical transfer of the past. It has been established that the postmodern perception 
of the world by man is reflected in the polygenality, saturation, elasticity, and complexity of all the means of modern choreography. It was 
determined that the poly-genre choreography can act as a technique, a method capable of changing the genre direction of the work, defining it 
as something new, innovative. Most types of dance are synthetic formations that indicate polygenism as the basic basis for creating new genres. 
It is established that polygenicity in choreography is a complex and multidimensional phenomenon, which indicates such a cultural property as 
self-organization and self-regulation. Moreover, polygenology occurs both in the interaction of only genres of choreography and with the help of 
means of choreography and other types of art. An interesting phenomenon is the possibility of interpenetration of genres of different eras. 

Key words: polygenicity, polygenicity in choreography, transformations of dance forms, synthetic formations, synthesized forms, 
integration forms, improvisation. 
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Актуальність теми дослідження. Сучасне осмислення мистецтва хореографії перш за все має 

розглядатися у контексті поліжанровості художніх форм. Поряд з традиційними видами танцю 

розвиваються нові «інноваційні», які є модифікаціями жанрового еталону та перехрещуються у змістових 

формах. Поява нових різновидів хореографічних форм фактично відображала світ людини певної епохи. Їх 

еволюція проходила шляхом зародження нових видів танцю, відмиранням старих, зміною лексики та 

зрощенням форм та видів. Змінюючи жанри, які були популярні раніше, нові художні форми 

характеризували особливості культури кожного соціального періоду та були стилізовані як символ певного 

етапу розвитку суспільства. Зокрема, сучасного індустріального або ж  постіндустріального.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика жанру усе більше пов’язувалася з музикальною 

естетикою, модифікаціями поетичного тексту та театрального мистецтва. Тому питанню жанру та 

жанрових трансформацій присвячено численну кількість праць таких науковців: О. Гудошник, 

С. Овчаренка, Н. Тихолоз та ін. Поняття жанру у хореографії вивчали: Д. Базела, Т. Благова, Н. Горбатова, 

С. Дункевич, О. Касьянова, В. Кирилюк, Однак поліжанровість хореографії  є недостатньо дослідженою, 

хоча затребуваною у сучасних реаліях. 

Метою статті є визначення особливостей хореографії як засобу вираження поліжанрових художніх 

форм.  

Виклад основного матеріалу. Хореографічне мистецтво розвивалося протягом століть, тисячоліть. 

У ньому відбувалися зміни як і у культурі в цілому. В. Кирилюк вказує: «Хореографія – це мистецтво, яке 

властивими йому засобами відтворює життя народу, його побут, культуру, світогляд тощо, і вона, як і 

решта видів мистецтв, відбиває процеси, що відбуваються на сучасному етапі розвитку культури [1, 62]. 

У процесі історичного розвитку суспільства істотно змінювався сам фольклор як форма художнього 

мислення, його зміст, проблематика, жанри, специфічні ознаки [2, 95]. Як слушно зазначає Т. Благова: 

«… урізноманітнення мистецьких завдань у хороводах сприяло формуванню й канонізації технічних 

прийомів прадавнього танцю, створювало можливості для збагачення його лексики і загалом 

урізноманітнення танцювальних жанрів» [3, 28].  

Жанр – це вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними 

та стилістичними ознаками;  спосіб що-небудь робити; сукупність прийомів; стиль, манера [4, 508].  

Поняття поліжанровість походить від грец. рolys — численний, широкий. Отже, це численність, 

змішування певних стилів, манери в один хореографічний твір, що може, простіше кажучи, полягати у 

гібридизації, певній мутації уже існуючих жанрів.   

До особливостей жанру відносять: системність його засобів (лексики танцю), взаємообумовленість 

хореографічної форми та змісту. Отже, жанр та поліжанровість є універсальними категоріями, які 

дозволяють розглянути багатогранність видів хореографічного мистецтва як з єдиної точки зору так і як 

систему жанрів.  

Хореографічний жанр – це система стійких, постійно повторюваних засобів хореографії, які набули 

точних лексичних усталених властивостей. Основною функцією хореографічного жанру є 

структурованість, визначеність усіх елементів, їх взаємозв’язок та послідовність. Тому хореографічний 

жанр – це певна об’єднуюча структура елементів художньої виразності, які мають визначений зміст та 

форму.   

Поліжанровість хореографії може виступати як прийом, метод, що може змінити жанровий напрям 

твору, визначити його як щось нове, інноваційне. Виникає новий твір побудований як синтез, інтеграція 

жанрів, його основні форми та зміст також канонізуються. Тому поліжанровість збагачує хореографію 

завдяки жанровій багатоманітності, яка визначається відповідно до задуму хореографа та ідеологічній 

направленості твору. Взаємодія та взаємозв’язок жанрів відбиває свідомий вибір та намір творця щодо 

вираження нових естетичних смаків. Хореограф усвідомлює можливість потенційного сприйняття 

глядачами варіації поліжанрового синтезу, тому і використовує знаково-семантичну гібридизацію. 

Як бачимо для опису поліжанровості застосовуються різні терміни: «гібридизація», «синтез», 

«модифікація», «мутація», «взаємодія» та «взаємопроникнення», «трансформація», «змішування», 

«перехрещення», «інноваційність» та «новації» тощо.  

Проблематику поліжанровості у музиці досліджено більш ґрунтовно. На основі праць науковців та 

екстраполюючи певні процеси до хореографії, можна виділити також такі її форми поліжанровості: 

жанрове цитування, жанрова мутація, жанрова поліфония тощо. Їх типологізація залежить від сили 

взаємодії, кількості застосовних фіксованих засобів з інших жанрів, варіантів привнесеної новизни.  

Кожен народ має свої танцювальні традиції, мову тіла, виразність та оригінальність стилю, які 

можуть бути основою для поліжанровості (осучаснення та інноваційності) художніх форм.  

Досліджуючи лексичні новотворення, дослідники акцентували свою увагу перш за все на рухах 

традиційної хореографії, не оминаючи увагою тих трансформацій народного танцю, що виникли внаслідок 

поєднання, ускладнення існуючих форм руху або окремих його елементів, а також па, створених 

балетмейстерами заново з ресурсів народно-сценічного танцю [5, 17-18]. Українські народні танці: гопак, 

козачок, метелиця, повзунець, коломийки, аркан, гуцулки, чабани, лісоруби можуть доповнюватися  

рухами, створеними балетмейстерами заново з ресурсів народно-сценічного танцю або ж сучасних 
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жанрів. Прикладів цього в українській хореографічній культурі безліч. Зокрема, М. Садовський також 

працював у руслі реалістичної традиції, продовжуючи розвивати український народний танець шляхом 

включення до нього нової лексичної компоненти, насичуючи її складними технічними прийомами, 

застосовуючи у танцювальних постановках принципи театрально-хореографічної контрастності та 

хореографічної поліфонії [6]. «Енеїда» Лисенка є, по суті, першою українською оперою-сатирою. Вона 

розширила жанрові межі національної оперної музики і відчутно збагатила палітру її виражальних засобів, 

увібравши в себе традиції народних сатиричних ярмаркових вистав, комедійних інтермедій бурлескних 

видовищ [5, 25].  

Н. Горбатова зазначає: «З початку XIX ст. в Україні також формуються передумови зародження 

національного балетного театру. Класичні танцювальні вистави-дивертисменти були характерним явищем 

у репертуарі аматорських вистав різних соціальних груп: кріпацьких труп (Д. Ширая – на Чернігівщині, 

Д. Трощинського – на Полтавщині), міських театрів (П. Іваницького, І. Штейна – у Харкові, О. Ленкавського 

– у Києві, А. Лобанова-Ростовського – у Полтаві). Класичний танець широко побутував на українських 

сценах в єдності з народними хореографічними дивертисментами – «українськими танцями з віртуозними 

стрибками й обертами» [7]. Тому більшість видів танців є синтетичними утвореннями, що вказують на 

поліжанровість як базове підґрунтя створення нових жанрів. 

Т. Благова приходить до висновку: «Професійне самовизначення народної хореографії 

зумовлювалося її поступовою сценізацією. Жанрове розмаїття сценічних форм народного танцю суттєво 

збагачувало та урізноманітнював виконавську техніку, призводило до стандартизації та уніфікації 

танцювальної лексики, професійного тезаурусу, сприяючи канонізації критеріїв виконавської майстерності» 

[8, 39]. Сценічна хореографія є платформою трансформації театральних видовищ у цілому, зрощенням не 

тільки різних жанрів танцю, а й різних мистецьких видів та їх парадигм. Виразність краси тіла людини, 

стану людської душі, її чуттєвих засад модернізуються в єдину картину її буття, що постає на сцені у 

результаті інноваційних модернізацій хореографії, музики, світла, відеозображень.  

Ріхард Вагнер наполягав на синтетичності твору мистецтва. Обираючи одним з головних постулатів 

єдність всіх мистецтв, їх остаточний і максимальний синтез, він визначив первинне об’єднання танцю, 

музики і поезії як трьох найважливіших здібностей цільної людини, що отримують потрійний вияв у її 

творчості [9, 168].  

Отже, поліжанровість у хореографії – складне та багатоаспектне явище, яке вказує на таку 

властивість культури як самоорганізація та саморегулювання. Саморегулювання – це, перш за все, 

специфічні активні дії суб’єкта для реалізації його внутрішніх потенцій специфічними, притаманними тільки 

цьому суб’єкту, засобами [10, 25]. Творчість та інноваційність засобів хореографії і як результат їх 

поліжанровість є наслідком саморегулювання хореографії.  

Прикладом сучасного поліжанрового хореографічного мистецтва є, теп данс – сучасна танцювальна 

дисципліна, американо-європейського походження яка сформувалась з певних танцювальних форм і технік 

афро-амеиканського тепу, ірландської жиги, іспанського сапатео, російських дробушок у 1920−1970 рр. [11, 

40]. Або ж контемпорарі данс (контампорен, контемп) – сучасна танцювальна дисципліна європейського 

походження; це сукупність авторських неокласичних, модерн джазових технік, а також авторських 

танцювальних перфомансів, імпровізації, модифікацій японського танцю – буто [11, 40-41]. Поліжанровими 

сучасними танцями, які фактично складають окремий жанр хореографії є також: фанк, модерн джаз танець, 

джайв, хіп-хоп танец, імпроізація та контактна імпровізація тощо.  

Поліжанровість виявляється в оригінальному прочитанні уже усталених творів, зокрема у їх новій 

редакції та хореографічних версіях. Крім того, можна виділити, синтезовані, інтеграційні форми та 

імпровізацію у формуванні сучасних засобів поліжанровості хореографії.  

Синтезовані форми утворюються у межах різновидів хореографії, тобто певні традиційні усталені 

види доповнювалися новаторськими рухами (рок-і-популярні тенденції в танці, соцреалістичний балет, 

естрадний танець, постмодерний балет, перформанс у танці). Інтеграційні форми - це взаємопроникнення 

засобів різних видів мистецтв та соціальних форм (танцювальна аеробіка, фітнес, спортивний танець – 

рок-н-рол).  Водночас імпровізацію відносять до інтеграційних форм. Однак вважаємо за доцільне виділити 

її як окрему форму, зважаючи на перевагу інноваційної та творчої складової. С. Куценко вказує: «Сутність 

імпровізації – в миттєвому створенні танцювального фрагменту саме в момент виконання. Імпровізація 

часто виступає як спроба безпосередньо, зараз і негайно передати мистецькими засобами власні відчуття 

і переживання, знайти для них відповідну форму художнього втілення. Імпровізація – творчість без 

попередньої підготовки, непередбачуваний розвиток творчого задуму» [12, 243]. 

Синтезовані форми сучасної хореографії виявляються у шоу. С. Дункевич називає видовищність, 

інтерактивність, презентаційність, маніпулятивність і маркетингова прагматичність, карнавальність, 

гедоністичність (орієнтація на отримання задоволення), «зірковість» (не лише участь «зірки», а й 

культивування поклоніння публіки перед володарем цього звання) [13, 69]. Однак у шоу почасти 

застосовують і інтеграційні форми, а також імпровізацію. 

Яскравим прикладом поліжанровості та застосування синтетично-інтеграційних форм є рок- і фольк-

опер, а також  новітні трансформації цих жанрів – рок-фольк-опери-балети. Г. Степаненко так описує 
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поліжанрові модифікації: «Режисер-хореограф фольк-опери-балету «Купало», що є другою другою дією 

фольк-опери «Цвіт папороті» Євгена Станковича, та балетної фольк-містерії «Обранець сонця» Олексія 

Шимка Алла Рубіна відобразила язичницький колорит слов’янського світу в неофольклористичному стилі, 

відтворюючи синтез народної манери співу і симфонічного звучання оркестру через поєднання модернової 

лексики танцю з елементами давньої фольклорної семантики» [14, 5]. 

Д. Базела резюмує: «Попри строкатість виразних засобів, що закладено у сутності видовища, можна 

говорити про жанрову (в аспекті хореографічної лексики) визначеність танцювальних шоу (на основі степу 

«Tap Dogs», чи бальної хореографії «Burn the Floor», чи хіп-хоп-танцю «America’s Best Dance Crew» тощо), 

хоча в умовах шоу неможливо говорити про чистоту тієї чи іншої лексичної системи. Використовуються 

елементи всіх хореографічних систем, акробатика, побутова пластика тощо, відбуваються процеси 

взаємодії з вокальним, цирковим, кіно та телемистецтвом тощо…В умовах танцювальних шоу, не 

дивлячись на стрижневу роль власне хореографії, сценографічні елементи часто перебирають на себе 

основне видовищне навантаження, створюючи загальну атмосферу феєричності та багатоплановості» [15, 

85]. Погоджуючись з висловленою думкою, хочеться підкреслити важливість поліжанровості у розвитку 

хореографічного мистецтва та осучаснення його засобів. Трансформація форм танцю та зміни естетичних 

смаків та уподобань глядачів призводить до появи нових мистецьких феноменів, які активно впливають на 

розвиток культури в Україні.  

Крім того, О. Касьянова підкреслює: «Інтегративний характер сучасних втілень художніх творів 

спонукає до універсальної підготовки митця, спроможного володіти усіма компонентами видовищного 

синтезу. На цьому тлі помітно зростає роль хореографії як дієвого засобу у створенні пластично-

просторового образу вистави. В зв’язку з цим виникає потреба переорієнтації підготовки балетмейстера-

постановника на режисера-хореографа, спроможного не тільки створювати художній твір, але й 

підпорядкувати роботу всіх структурних підрозділів на втілення його ідейної концепції [16, 54]. 

Творчий задум хореографа може приваблювати інноваційним синтезом: синтетичною природою 

постанови танцю, різноманітністю принципів і форм взаємодії різних компонентів танцю, оригінальністю 

сценографії. Показовим для сучасного хореографа є можливість відходу від традиційних канонів з метою 

створення художньої цілісності, атмосфери певного твору, поєднання в ньому народного та сучасного, 

традиційного та інноваційного.  У сучасному творі відтворюється хореографічна еклектика, тобто 

своєрідний симбіоз різних стиків хореотексту. Класична хореолексика може поєднуватися з елементами 

контемпу або ж інших сучасних стилів. Кожний персонаж може отримати індивідуальний хореографічний 

малюнок. 

Вимоги до професійності хореографа весь час ускладнюються у результаті запам’ятовування 

багатогранних здобутків минулих епох. Вимоги до «інноваційності» сучасного танцю посилюються 

пошуком видовищності як  результату «бути затребуваним» у сучасному мистецтві. Естетичні смаки 

людини змінюються, урізноманітнюються та ускладнюються. Ще одним критерієм є їх швидкоплинність за 

певний соціальний період буття: що на сьогодні було цікавим для глядача, то узавтра є забутим, а отже і 

економічного зиску для професіоналів не матиме. Новизна, інноваційність, наслідком яких є 

поліжанровість, є відповіддю на запити сучасної постмодерної культури. Зрощення, «генетичні мутації» 

хореографії відбивають уявлення про багатоманітність світу, його неповторність та неоднорідність.  

Висновки. Поліжанровість хореографії – це сучасний дух індустріального та постіндустріального 

суспільства. Поліжанровість була притаманна більшості культурних епох, однак найбільш інтенсифікувалась 

на зламі XX ст. Простіші танцювальні форми, які були пов’язані з практичною трудовою діяльності людини, 

відповідними віруваннями та обрядами, з їх світоглядом є більш історичним трансфером у минуле. Водночас 

постмодерне сприйняття світу людиною відображається у поліжанровості, насиченості, еластичності та 

складності усіх засобів сучасної хореографії.  

Поліжанровість хореографії може виступати як прийом, метод, що здатний змінити жанровий напрям 

твору, визначити його як щось нове, інноваційне. Більшість видів танців є синтетичними утвореннями, що 

вказують на поліжанровість як базове підґрунтя створення нових жанрів. 

Отже, поліжанровість у хореографії – складне та багатоаспектне явище, яке вказує на таку 

властивість культури як самоорганізація та саморегулювання. При чому поліжанровість відбувається як 

при взаємодії тільки жанрів хореографії так і за допомогою засобів хореографії та інших видів мистецтв. 

Цікавим явищем є можливість взаємопроникнення жанрів різних епох. 
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AN ANONYMOUS PAINTER IN THE 1680S IN WESTERN LEMKIVSHCHYNA. 
CHARACTERISTICS OF HIS STYLE 

 
The purpose of the article is to characterise the style of the creator of the icons from Maciejowa and Krolowa Ruska from the 

1680s housed in the Regional Museum in Nowy Sacz (southern Poland) and to ascribe other surviving works in western Lemkivshchyna 
to his workshop. The research was conducted using the method of stylistic and comparative analysis, and, to a lesser degree, 
iconographic analysis. Scientific novelty. For the first time, the picturesque style of the Western Lemkoshine of the XVII century, which 
belonged to anonymous authors, was researched.Conclusions. As a result of research conducted in this manner, it was possible to 
ascribe over 40 icons to this anonymous painter, exhibited in the Regional Museum in Nowy Sacz, the Parish Museum in Grybow, the 
Orthodox church of Saints Cosmas and Damian in Berest and Saint Demetrius in Bogusza. 

Key words: Lemkivshchyna; icons; Orthodox church; 17
th 
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Ґронек Аґніешка, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри міжнародних та політичних досліджень, Ягеллонський 

університет, Краків, Польща 
Анонімний живописець 80-х рр. XVII століття в Західній Лемківщині. Характеристика стилю 
Мета роботи. На основі ікон з Матіевій і Королевій Руській 80-х рр. XVII століття в колекціях районного музею в Новому 

Санчі  (Південна Польща) охарактеризувати стиль творця, а потім зв’язати з його майстерні інші роботи, який збереглися на 
західної Лемківщини. Методика дослідження базувалася на стилістичному та порівняльному аналізі, в меншій мірі іконографії. 
Наукова новизна. Вперше досліджено живлписний стиль Західної Лемківшини XVII століття, що належав анонімним авторам. 
Висновки. У результаті цієї дослідницької роботи анонімні художник зумів віднести більш ніж 40 ікон, розташованих в 
Pайонному музею в месте Новий Санч, Парафіяльнму музею у Грибовї, у церкви cвв. Косми і Дам’яна в селі Берест і Святого 
Димитрія  у Боґуші.  

Ключові слова: Лемківщина; ікони; церква; XVII ст. 
 
Гронэк Aгнешка, доктор хабилитированный искусствоведения, доцент кафедры международных и политических 

исследований, Ягеллонский Университет, Краков, Польша 
Анонимный художник 80-х гг. XVII века на Западной Лемкивщины. Характеристика стиля 
Цель работы. На основе икон из Матеевой и Королевы Русскй  80-х гг. XVII века в коллекциях районного музея в 

Новым Санчи (Южная Польша) описать стиль создателя, а затем связать с его мастерскою другие работы, сохранившиеся на 
Западной Лемковщины. Методология Исследование проводилось на основе стилистического и сравнительного анализа, в 
меньшей степени иконографического. Научная новизна. Впервые исследован живописный стиль Западной Лемкившины XVII 
века, принадлежавший анонимным авторам. Выводы. В результате этой исследовательской работы анонимному художнику 
удалось приписать более 40 икон, расположенных в приходском музее в Грибовие, в церкви Св. Космы и Дамиана в Бересте и 
Св. Димитрия в Богуши.  

Ключевые слова: Лемковщина; иконы; Церковь; XVII век 

 
To date, icon painting in Lemkivshchyna has not been systematically and fully researched. And no wonder, 

as it is not an easy task for a number of reasons. First of all, the art has only survived in fragmentary form. The 
post-war history of Orthodox churches has contributed to this to a considerable extent, as they were deserted by 
their congregations due to the ‘Vistula’ forced resettlement operation. On the other hand, densely populated areas 
and a high number of village parishes necessitated the need to employ numerous painters, which resulted in the 
creation of a large number of works differing in style. Local artists worked here, but also itinerant ones, who would 
move on after completing one or two assignments. Some of the surviving works can be grouped into a few circles 
with distinct and original stylistic features, e.g. those from Muszyna [18] or Rybotycze [1, 9,12, 13, 14, 15, 16]. The 
work of particular painters can be characterised in a similar way, but only a few of them were researched in more 
detail [3, 4, 5, 16]. Only a thorough analysis of the output of each painting workshop based in Lemkivshchyna will 
make it possible to recreate an in-depth and complete picture of the history of Orthodox church painting in this 
area. This article aims to discuss the artistic output of one of the anonymous painters working in Beskid Sadecki in 
the 1680s.  

There is a group of icons in the Regional Museum in Nowy Sacz whose stylistic similarity leaves no doubt 
as to the common workshop origin. It includes The Intercession of the Theotokos icon from Maciejowa (inv. no. 
MNS/1347/S, year: 1684) [8 no. 65], icons from Krolowa Ruska: St Nicholas (inv. no. MNS/822/S, year 1686 [8 
no. 66], The Birth of the Mother of God (inv. no. MNS/823/S, year 1685 [8, no. 67; 6], Wise and Foolish Virgins 
(inv. no. MNS/824/S, year 1685 [8, no. 68], as well as a basket and a handrail of the pulpit steps from the same 
Orthodox Church with representations of Vladimir the Great, Saint Basil the Great, Gregory of Nazianzus, John 
Chrysostom (inv. no. MNS/832/S, year. 1685 [, no. 186] and The Ascension of Elijah (inv. no. MNS/831/S, year 
1685 [8, no. 187]. The icon from Maciejowa was bought from a private individual in 1966, and the icons from 
Krolowa Ruska have been in the museum from the beginning, i.e. since 1950. In 1947 Hanna Pienkowska, the 
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then Regional Restorer of Historical Artefacts in Kraków, started securing movable historical artefacts from 
Orthodox churches in Lemkivshchyna, deserted after the ‘Vistula’ forced resettlement operation. The collected 
objects were first deposited in the Museum Storehouse in Muszyna, and then in the Museum in Nowy Sacz. 
Among 394 exhibits there were 169 icons, 12 banners, 2 kivots, 3 painted pulpits, crosses, candle holders, 
lecterns, wooden planks from washed off icons, empty frames, and fragments of altar and iconostasis 
woodcarving [8, p. 5]. This is how these works came into the possession of the Museum in Nowy Sacz. They are 
part of a permanent exhibition of Orthodox church art in the Gothic House in Nowy Sacz. Their stylistic similarity 
was noticed by the organisers of the exhibition and the catalogue. Even though it was not expressed explicitly, the 
fact that they were placed in the same exhibition room and close together in the catalogue corroborates this. On 
The Intercession of the Theotokos icon, there is a sponsorship inscription of young Andrew and his wife Anastasia 
from 1684, and on the St Nicholas icon – of village leader Andrew and his wife Maria from 1686, on The Birth of 
the Mother of God – of God’s servant Konstantyn Sydoriuk and his wife Hanusia from 1685, and on the handrail 
of the pulpit – of village leader Wasyl, his son Tymofiej and Irena from 1685 [8, passim].    

The creator of these icons had an expressive and distinctive style. He painted using a traditional technique; 
with distemper on a wooden plank, with representations against a neutral painted background, or engraved with a 
plant pattern and gilded. He placed his icons in architectural and sculptural frames and liked to close his 
representations with an arch at the top. Despite the traditional distemper technique, his style is innovative and is 
an inherent part of the painting and three-dimensional trend which coexisted in the 17

th
 century in 

Lemkivshchyna’s painting with the plane-linear trend. This affiliation is corroborated by successful attempts to 
show the third dimension on a plane, value modelling of solids and the predominance of painting values over 
graphic ones.  

One of the features of this painter’s individual style is the way he depicts faces, especially male ones. They 
are oval, with long, narrow noses; round, wide open eyes and small but full and fleshy lips. The shape of the eyes, 
with full irises visible, and, above all, a wavy line of the eyebrows with raised inner ends creates an impression of 
sadness and concern. Women’s faces, almost perfectly oval, have similar features, but smaller and more delicate. 
The only difference is the eyebrows in the form of gentle arches and an excessively high forehead.   

The innovation in the rendering of the three-dimensional character of the face consists in an almost 
complete disappearance of patches of dark ground paint. In medieval icons it was left without the cover of 
chromatic layers in areas of the largest hollows and deep shadows. Here darker traces of olive ground paint only 
help shape the nose, separate the prominence of the chin from the lips and emphasise the arch of the eyebrow. 
They less often delineate the contours of the face, and only sometimes create a narrow outline of the head, ears 
or chin. In traditional painting the face was presented as if it was lit from the left side. It can be particularly seen in 
the style in which the nose is represented, whose deep shadow falls onto the left cheek. An individual trait of the 
Lemko painter’s style is the shape of this shadow, resembling a right-angled triangle, with a clear sharp edge to 
the hypotenuse. He sometimes emphasises the depth of tone with whitened black. The form of highlights and 
their placement on the surface of the face is also new. In medieval painting three-dimensionality was achieved by 
applying subsequent layers of distemper and gradually lightening it up. The most convex places were indicated 
with lines of pure white, so called ‘blikis’. They were usually applied to the right cheek; under the outer corner of 
the eye, the right edge of the mouth, the right side of the nose, etc. In the icons by the painter in question, 
highlights in the form of streaks and patches are applied to the face almost symmetrically. Its axis of symmetry is 
emphasised with lightening of the nose with a straight thick streak; of Cupid’s bow with a clearly rounded line, and 
of the prominence of the chin with a round patch. White traces on both sides of the mouth help to emphasise the 
three-dimensional character of the full lower lip. Similarly, the prominence of round eyes is highlighted with wide 
bright streaks on the outer ends of the arches of the eyebrows, temples and cheek bones. The lower edges of the 
cheeks are emphasised with a broad application of rouge, smaller amounts of which can be noticed in some 
semi-shadows, e.g. on the eyelids, in the corners of the eyes, near the highlights on the bridge of the nose and on 
its sides, or on the prominence of the chin.    

The new way of depicting eyes is also noteworthy. Wide-open eyes with the whole iris visible are frequent 
in medieval painting. Usually the iris was a layer of paint-free sankir (underpaint tone), enclosed with the contour 
or the white of the sclera, and the pupil was a regular circle delineated with black paint. All this has a conventional 
character – graphic and flat. However, in the icons under discussion eyes are represented realistically. A delicate 
blurred contour coincides with the line of the eyelashes, the whiteness of the sclera is toned down with semi-
shadows by underlying sankir, and dark grey-black spots of iris and cornea are livened up by points of sharp 
white. Eyelids, modelled with white and rouge, emphasise the extraordinary three-dimensional character of these 
elements of the face.    

The features described above can be seen in large icons, especially of St Nicholas and Church Fathers 
depicted at the pulpit. In other icons, where figures are small, their faces are portrayed without the use of so many 
formal means, but the principal modelling of the solid with the use of the colour patch has been retained. A blurred 
contour of olive brown only surrounds the oval of the head, delineates gentle arches of the eyebrows and 
sometimes separates full lips. The modelling of the face is achieved with white and rouge applied with clear layers 
of glaze. At first glance, this careful and thorough modelling of skin and hand complexion contrasts with the 
manner of presenting fabrics whose three-dimensional character is imitated with the help of wide, and seemingly 
casual strokes of the brush. As a result of this, fabrics make clear and thick folds or are chaotically creased. One 
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of the features distinguishing this artist’s style is spreading the highlights using large patches, so that fabrics look 
as if they were clinging to the body in that place. These highlights may be not just white but also chromatic, which 
usually determines the hue of the garment. It can be noticed, for example, in the icon entitled The Birth of the 
Mother of God, where whitened rouge was applied with a broad brush on the sleeves of Joachim’s fur coat, and 
red streaks on one of the servants’ coat at the height of her head and shoulder. Some motifs in this icon, such as 
tablecloths and the canopy, are presented as if the painter wanted to emphasise that colour only exists in lit 
places. Therefore, edges of tablecloths falling off the table top are dark and lightened chromatically only on the 
peaks of the folds.   

A more detailed analysis, particularly of icons with larger figures, shows the dual nature of this artist’s style; 
alongside the technique of bold and sweeping brush strokes, he also uses precise and delicate drawing. It can be 
seen, for example, in the icon of St Nicholas, in which he depicts white highlights on the folds of the phelonion as 
sashes. Similar hatching makes the uniform surface of omophorion more dynamic. This unexpected feature of the 
painter’s meticulousness is also revealed in other decorations of this element of the bishop’s vestments, primarily 
gold knight’s crosses with an elongated stem, enclosed and shaded with black lines, as well as pearls on the 
edges, each of which is enclosed by the contour. The contour of the crosses is also repeated around gold 
applique designs on the white fabric.   

With the help of hatching the icon painter included not only highlights but also a plant motif on fabrics, 
which can be clearly seen on the sakkos of John Golden Mouth, depicted at the pulpit in Krolowa Ruska. A sharp 
white contour also delineates the form of omophorion, and dynamic lines sometimes emphasise the ridges of 
folds, especially investments modelled with white, or which imitate the white hair of the Holy Bishops, and the 
ermine fur of Prince Vladimir’s coat.  

It is difficult to characterise the way of depicting space by the painter in question on the basis of a group of 
icons in the Regional Museum in Nowy Sacz. Most icons have a representative, sanctimonious character, and 
depict one figure against a neutral background, flat or engraved. The Ascension of Elijah has few landscape 
motifs and, similarly, The Wise and Foolish Virgins icon has few architectural ones. The composition of The Birth 
of the Mother of God was modelled on a western print included in the book entitled Officium Beatae Mariae 
Virginis produced in an Antwerp printing office of Plantinian in 1609 [10]. A similar composition was created by 
Johannes Stradanus and Adriaen Collaert, but in the foreground there is a kneeling woman with a candle, and not 
an angel, which indicates that the Lemko painter used the former model [20, 21]. A comparison between the icon 
and the prints gives us some knowledge on the attitude of the icon painter to modern ways of imitating the third 
dimension.  

The depth of representation in the icon is built awkwardly and inconsistently. The painter did introduce 
additional objects (two tables) which could help him draw a geometric grid, which constitutes the basis of linear 
perspective, but he did not do it skilfully. The lines including the edges of the tables and the canopy over Anna’s 
bed do not converge in one point, so each of these pieces of furniture looks three-dimensional but does not build 
space around itself. A traditional gold and engraved background, which reduces the depth of the composition, 
considerably interferes with the impression of reality. Even though the figures in the background are slightly 
smaller than those positioned closer, the painter combined this modern rule of presenting space on a plane with a 
hierarchical perspective typical of the Middle Ages, as a servant standing next to Anna is much smaller than her. 
He did not follow the rules of aerial perspective either, as the colour of motifs in all grounds has the same intensity.  

In the print in question light plays an important role in building space. It also helps to interpret the contents 
of representation correctly, as it emphasises the most important motifs in the composition. Traditional icon painting 
does not have the actual source of light, but a conventional one, from the left side. It is particularly helpful in the 
modelling of the face. Objects in icons never cast a shadow beyond their own form. In the representation from 
Krolowa Ruska there are attempts at the introduction of the shade being cast outside. Even though candle lights 
in angels’ hands are not the source of light (unlike in the print), nearby objects cast a shadow. Obviously, this 
technique was transposed from the print model.  Therefore, the floor in the foreground is partly darkened, just like 
the table top at which Joachim is seated, and the water over which little Mary is held. This is a modern trait, taken 
from a particular print model, but not particularly consistently.  

In the collection of icons in the Parish Museum in Grybow there are three, which are part of an Apostle tier, 
with representations of Thomas, John and Peter, Andrew, Jacob and Bartholomew, and also Christ on the throne. 
It is unclear which Orthodox church they have been transferred from to the Museum. This probably happened 
thanks to Jan Solak, the parish priest of St Catherine’s Church in Grybow from 1921 to 1961, who protected icons 

from nearby Orthodox churches after the ‘Vistula’ operation . The stylistic analysis indicates that they were 
created by the same painter. The icon of Christ is the best preserved and it has been restored in recent years.  

Chris as the High Priest dressed in a colourful sakkos, the bishop’s omophorion, with a characteristic, 
slightly too small mitre on his head, in the shape of a closed crown, is sitting on a formidable stone throne. His 
right hand is slightly raised in the gesture of benedicto graeca, and he is holding the Gospel in his other hand 
open on the quotation from Matthew 25:34 ff. Two winged angels are standing on either side of him.  

                                                      

Account of Maria Filipowicz-Solarz, custodian of the Parish Museum in Grybow from 14 October 2017; with thanks for help and permission to 

photograph icons  
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The way of painting uncovered body parts shows the same features which characterise icons from Krolowa 
Ruska: olive shades of the under paint, pinks applied in lower segments of cheeks and white patches on 
cheekbones, Cupid’s bow, on the sides of the lower lip and on the mound of the chin. Faces have round eyes with 
a sad expression, a small, full mouth and a high forehead. Garments are painted in the same way as in the icons 
in the Regional Museum in Nowy Sacz described above; flowery patterns on the phelonion are made with 
hatching, and the omophorion is adorned with graphically outlined knight’s crosses, and its edges are adorned 
with grey pearls. Figures are presented against a golden engraved background, but the throne is outlined 
according to the rules of geometric perspective, similarly to the floor consisting of rectangular tiles. A similar motif 
can be found in the icons of the Apostles. Here the relatively shallow space was built showing depth with the use 
of alternating light and dark rectangular tiles whose edges coincide with the grid of linear perspective. It is closed 
by the side of black bannister, topped with an artistically moulded ledge. Above them there is gold background, 
engraved with a plant motif. So the manner of presenting the icon’s background combines traditional and modern 
features. Realism and the illusion of space convincingly built into the bottom part has been juxtaposed with an 
abstract, ornamental background above. No attempt was made to present tapestry or panneau, but a conscious 
reference was made to medieval solutions, with ideals of modern beauty expressed only in the shape of 
ornaments.   

The figures of angels are presented in a conventional, static way, in similar poses: face on, in slight 
contrapposto. Round eyes, small, full lips, and olive triangular shades on the side of the nose reveal the style of 
the icon painter in question. Garments painted with bold brush strokes create thick and irregular folds. These parts 
look damaged or painted with less precision. But bright contours, still retained in places, executed dynamically 
and with a healthy dose of imagination, reveal a steady and bold hand. It is also worth noting here experiments 
with the introduction of external shadow, described already in The Birth of the Mother of God icon. Dark patches 
are visible on the floor, close to the Apostles’ feet. It is not a realistic motif, as feet standing on the ground cannot 
cast this sort of shadow, but it must have been copied from an engraving.   

Inscriptions help to identify Christ’s disciples, but they are secondary; primary ones would have been 
placed on the frame of the iconostasis. The tools of passion are a western iconographic feature, used as the 
saints’ attributes. They are represented in a realistic and three-dimensional way, which also reveals the use of 
engraving models.   

Further works by this painter can be found in the Orthodox church of Saints Cosmas and Damian in Berest, 
in the iconostasis consisting of paintings created in various workshops. This Orthodox church was built in 1842 
[19], but archives indicate that the parish existed here already in the 1630s at the latest, as in 1636 they note 
Timothy, a parish priest from Berest, [7], and in 1647 presbyter ‘Father Gabriel’, and in 1662 priest Stephen [2, p. 
262]. It is not known when the first iconostasis in this Orthodox church was created. But what is known is that 
most icons associated with this Orthodox church date to the second half of the 17

th
 century. The Birth of the 

Mother of God in the Regional Museum in Nowy Sacz is the earliest icon, which has the date of 1653 
(MNS/798/S0 [8, no. 54], and should be associated with the workshop of C.Z. monogrammist [3,4]. Thanks to 
inscriptions on the icons from Maciejowa and Krolowa Ruska, we know that the painter whose work is being 
characterised here worked in the 1680s. In the iconostasis in Berest, icons in the tiers of the Prophets, Apostles 
and the Sovereign can be ascribed to him, except the patron saint icon of Saints Cosmas and Damian. This is 
corroborated by stylistic features, but also iconographic ones, e.g. the representation of Christ the High Priest is 
almost identical with the one in the Museum in Grybow, and so are poses and attributes of the Apostles. The 
same can be said about the Deisis tier in Saint Demetrius Orthodox church in Bogusza. Even though this wooden 
church was only built in 1858, the history of Bogusza dates back to at least the 15

th
 century. It belonged to the 

Grybow non-jurisdiction district, and in 1544 Stanislaw Pieniazek from Iwanowice, granted Wallachian law to it, 
selling the district to Iwan Radz [17]. It is also known that in 1627 there was Orthodox priest Wasyl in the village, 
who bought land from Jan Kostyszak for a presbytery [2, p. 275]. The Orthodox church in Bogusza was for a while 
a branch of the one in Krolowa Ruska, so it is not surprising that both contain icons painted by the same artist.  

On the basis of stylistic and comparative analysis it was possible to characterise the individual style of this 
anonymous painter, working in western Lemkivshchyna in the 1680s. It was also possible to establish that his 
workshop produced not just the icons from Maciejowa and Krolowa Ruska, now in the Regional Museum in Nowy 
Sacz, but also fragments of iconostases in the Parish Museum in Grybow, the Orthodox church of Saints Cosmas 
and Damian in Berest and of Saint Demetrius in Bogusza. Though he painted using medieval technique, i.e. with 
distemper on a plank of wood, he was very skilled at highlighting the three-dimensional character of figures, and 
slightly less successful at depicting the depth of composition according to modern fashion. He adopted these 
techniques and some iconographic motifs from western art, most likely from engravings. His artistic output is a 
representative example of Occidentalising Orthodox church painting in provincial circles of the early Polish 
Republic. 
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ЖИВОПИС ЛЕОНІДА ГОПАНЧУКА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ 
 
Мета дослідження: Висвітлити і проаналізувати життєвий і творчий шлях заслуженого художника України, живописця Леоніда 

Авакумовича Гопанчука (1955–2013), його творчий доробок і особливості його творчого стилю. Методологія дослідження полягає в 
застосуванні принципів історизму та системно-порівняльного аналізу, застосовувався джерелознавчий аналіз, мистецтвознавчий і 
порівняльний метод. Наукова новизна. Вперше здійснено спробу дослідити мистецьку спадщину Леоніда Гопанчука, його творчі 
здобутки у жанрах історичного живопису, пейзажу і портрета кінця XX – початку XXI століть. Досліджено його новаторство у живописі, 
особливості стилю, творчої манери, охарактеризовано участь у всеукраїнських і міжнародних виставках, персональні проекти. 
Залучено маловідомі факти і джерела з родинного архіву художника. Висновки. Леонід Авакумович Гопанчук у мистецтві України XX – 
XXI століть вбачається як яскрава особистість, патріот, митець, який вніс значний внесок у розвиток історичного живопису і портрету. 
Мистецькі твори вирізняються яскравим колоритом, прагненням підкреслити у людині духовне начало, закликають до відродження і 
збереження історичних пам’яток України. Необхідно ширше досліджувати і популяризувати творчу спадщину Л. Гопанчука. 

Ключові слова: українське мистецтво кінця XX – початку XXI століть; живопис; портрет; Леонід Авакумович Гопанчук; 
Україна 

 
Добко Татьяна Васильевна, доктор наук по социальным коммуникациям, заведующая отделом научно-

библиографической информации Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского 
Живопись Леонида Гопанчука: проблеми исследования творческого наследия 
Цель исследования: осветить и проанализировать жизненный и творческий путь живописца Леонида Авакумович Гопанчука 

(1955–2013), его творчество и особенности его стиля, творческой манеры. Методология исследования состоит в применении 
принципов историзма та системно-сравнительного анализа, источниковедческого анализа, искусствоведческого и сравнительного 
метода. Научная новизна. Впервые предпринята попытка исследовать художественное наследие Леонида Гопанчука, его творческие 
достижения в жанрах исторической живописи, пейзажа и портрета конца XX – начала XXI веков. Исследованы его новаторство в 
живописи, особенности стиля, охарактеризованы участие во всеукраинских и международных выставках, персональные проекты. 
Привлечены малоизвестные факты и источники из семейного архива художника. Выводы. Леонид Авакумович Гопанчук в искусстве 
Украины XX – XXI веков рассматривается как яркая личность, патриот, художник, внесший огромный вклад в развитие исторической 
живописи и портрета. Произведения искусства отличаются ярким колоритом, стремлением подчеркнуть в человеке духовное начало, 
призывают к возрождению и сохранению исторических памятников Украины. Необходимо шире исследовать и популяризировать 
творческое наследие Л. Гопанчука. 

Ключевые слова: украинское искусство конца XX – начала XXI веков; живопись; портрет; Леонид Авакумович Гопанчук; 
Украина 

 
Dobko Tetiana, Doctor of Science in Social Communication. Head of the  Scientific and Bibliographical formation  Department   

V. I. Vernadsky National Library of Ukraine 
Leonid Gopanchuk’s Painting: Study of the Artistic Heritage 
The purpose of the research: To highlight and analyze the life and creative path of the Honored Artist of Ukraine, the painter 

Leonid Avakumovych Gopanchuk (1955–2013), his creative achievements and the peculiarities of his creative manner. Research 
methods. Historical and source study analysis. Art study and comparative method. Scientific novelty. For the first time an attempt to 
explore the artistic heritage of Leonid Gopanchuk, his creative achievements in the genres of historical painting, landscape and portrait 
of XX – XXI centuries was made. His innovations in painting, features of style, participation in all-ukrainian and international exhibitions, 
personal projects were investigated. Little-known facts and sources from the artist's family archive are involved. Conclusions. Leonid 
Avakumovych Gopanchuk is distinguished as a bright personality, patriot, artist, who made a significant contribution to the development 
of historical painting and portrait in the art of Ukraine XX – XXI centuries. Landscape works are characterized by bright color, the desire 
to emphasize the spiritual principle in a man, call for the revival and preservation of historical monuments of Ukraine. It is necessary to 
explore and popularize the creative heritage of L. Gopanchuk more widely. 

Key words: Ukrainian art of the end of XX and the beginning of the XXI centuries; painting; portrait; Leonid Avakumovich 
Gopanchuk; Ukraine. 

 
Актуальність проблеми. Характерними рисами культури сучасної України є переосмислення власної 

історії, відродження культурних надбань,  утвердження національної ідентичності, пошук ціннісних орієнтирів 
та  нових засобів мистецької виразності. Духовні пошуки українства на межі ХХ–ХХІ століть яскраво 
втілилися в образотворчому мистецтві. Тому дослідження і популяризація творчої спадщини видатних 
українських художників є нагальним завданням з огляду на необхідність осмислення національних 
культурних надбань і гідного представлення їх у контексті розвитку світового мистецтва. 

Мета дослідження: Висвітлити і проаналізувати життєвий і творчий шлях заслуженого художника 
України, живописця Леоніда Авакумовича Гопанчука (1955–2013), його творчий доробок і особливості 
живописного стилю і творчої манери.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість Леоніда Гопанчука представлена у двох альбомах 
"Живопис" (Київ, 2007), "Святині України-Руси" (Київ, 2010) [2, 3]. Біографічну статтю про Л. А. Гопанчука 
доктора мистецтвознавства, професора Д. Степовика вміщено в «Енциклопедії Сучасної України» [18]. 
Відгуки про творчість і виставки живопису Леоніда Авакумовича Гопанчука писали А. Багнюк, Т. Добко, О. 
Коваленко, В. Костур, Г. Лобановська, О. Ламонова, М. Морозенко, І. Олійник, Є. Цимбалюк та ін. [1, 5,8-
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13,15,16,21]. Це переважно статті у газетах і літературно-мистецьких журналах, мистецьких альбомах. 
Доктор історичних наук О. Ковалевська представила картину Л. Гопанчука «Батурин. Легенди річки Сейм» 
(2008) у монографії «Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві кінця XX – початку XXI ст.» [7, 
184]. Проте дотепер не було комплексного наукового дослідження творчого доробку Л. А. Гопанчука. 

Наукова новизна. Вперше здійснено спробу дослідити мистецьку спадщину Леоніда Гопанчука, його 
творчі здобутки у жанрах історичного живопису, пейзажу і портрета в українському мистецтві XX – XXI 
століть. Досліджено його новаторство у живописі, особливості стилю, охарактеризовано участь у 
всеукраїнських і міжнародних виставках, персональні проекти. Залучено маловідомі факти і джерела з 
родинного архіву художника.  

Виклад основного матеріалу. Леонід Авакумович Гопанчук народився 29 березня 1955 р.  у селі 
Заболотинці  Млинівського району Рівненської області [18, 172]. Батько Авакум Онисимович був 
священнослужителем протестантської общини, але працював в колгоспі садівником та пасічником [9, 18]. 
Потяг до малювання Леонід відчував змалечку. Його першими роботами  стали  замальовки хат рідного 
села, портрети односельців  –  простих і працьовитих людей..  Ті  картини, виконані в дитячі роки і юності ще  
й  досі зберігаються на почесному місті в хатах односельців як обереги. Про перші роки свого творчого життя 
Леонід згадував:  «Я народився в селі. Моєю мрією було побачити справжні картини. Художником був я з 
малих літ. У 12 років приїхав до Києва і потрапив до Музею російського мистецтва. Для мене це був шок! Я 
запитував себе: чи зможу колись написати щось таке, щоб люди пережили подібні емоції, як я зараз?» [4]. 

Після закінчення Острожецької середньої школи Леонід спочатку працював у колгоспі художником. 
Наступного року вступив до Київського художнього інституту, де  з великим інтересом і захопленням 
одночасно навчався за двома спеціальностями – архітектура і живопис. Не маючи спеціальної підготовки з 
художньої школи, він все надолужував своєю працьовитістю і наполегливістю. З теплотою згадував вчителя 
математики і малювання  Малинської  восьмирічної школи Леоніду Дмитровича  Клим’юка, який дав йому 
перші уроки живопису олійними фарбами, настановляв учня і головне підтримував віру у його художні 
здібності і покликання [9, 18]. Його викладачами на факультеті архітектури були Лариса Павлівна Скорик і  
Микола  Миколайович Степанов. Закінчивши інститут у 1981 р., Леонід не став займатися архітектурою, бо 
душа Митця тяжіла до живопису. Деякий час працював головним художником Промторгу України, але 
рутинна планова робота не дуже подобалася митцеві. Розпочався шлях творчих пошуків. 

У 1990-ті роки – пору творчої свободи, пошуків власного «Я» і свого місця в майбутньому рідної 
держави – Леонід Авакумович брав участь в організації у приватних галереях Києва мистецьких виставок 
художників, які в умовах свободи творчості активно шукали нових тем і форм мистецької виразності: курував 
виставки, готував до друку матеріали про митців нової епохи [18, 173]. Став творчим наставником і 
натхненником молодих художників.  Активно вчився, експерементував, удосконалював власний живописний 
почерк. І ось його унікальний авторський стиль став упізнаваний завдяки виплеканій неповторності.  

Слушно зауважував про перші виставки Л. Гопанчука В. Костур: «Його пейзажі, портрети, натюрморти 
одразу привернули увагу як шляхетністю форми й неабиякою технічною досконалістю, так і незбагненною 
глибиною простих мотивів» [9]. 

Доробок Леоніда Гопанчука  вагомий у різних жанрах. За порівняно недовге творче життя він створив 
сотні пейзажів, натюрмортів, портретів, а також полотен на релігійну тематику, ікон. Найпотужніше його 
талант розкрився у творах на історичну тематику. Своїм покликанням Митець уважав пізнання трагічних і 
славетних сторінок історії України, відродження історичної пам’яті і творення її правдивої драматичної історії 
засобами мистецтва. Назавжди ввійшли до золотої скарбниці мистецтва України твори живопису: «Явлення. 
Портрет Патріарха Київського і всієї України-Руси Володимира (Романюка)» (1995), «Притча про блудного 
сина» (1997), «Дочка Богдана (Пам’яті К. Моне)» (2001), «Юна вершниця» (2000), «Українка (Мати)» (2002), 
«Ранкова зоря», «Хрест спасіння» (обидва – 2003)  та інші. Із-під пензля художника по-новому постали 
образи видатних українців: Тараса Шевченка,  Митрополита Василя Липківського, гетьманів Івана Мазепи, 
Івана Виговського, Богдана Хмельницького. 

Майстерне відтворення історичних портретів Л. Гопанчуку вдавалося не лише завдяки глибоким 
знанням української історії, але й великій духовній силі, глибоким внутрішнім переконанням. Створені ним 
образи – дивовижні й характерні, – сповнений рішучості гетьман; красива й заклопотана мати, погляд якої 
звернений до сина, якого чекає з легкою усмішкою на устах… Таке враження, що він уже приїхав і ненька 
всміхається саме йому. Портрет доньки – милої, ліричної, натхненної молодої дівчини заворожує. Серед 
яскравих портретів його сучасників – відомий колекціонер Олександр Поліщук, Варвара Ющенко (мати 
Президента Віктора Ющенка). На V міжнародному АРТ-фестивалі, що проходив у Києві 2010 року, Леоніда 
Гопанчука визнано одним із найкращих портретистів Європи [15].  

Митець брав участь у багатьох пленерах, що проходили в різних містах України. Адже творчий пошук 
тривав, зокрема, він намагався поєднати історичний пейзаж і портретний жанри. Як він зазначав: «Маю намір 
написати якомога більше картин. Орієнтир – книга «Тисяча мелодій застиглої музики», у якій ідеться про 
тисячу історичних, святих місць в Україні. Та це просто путівник, а я оживити це все мушу, створити правдиву 
галерею портретів і пейзажів. Манливо в творчому, історичному і в пізнавальному сенсі. І надто цікаво, аби 
відірвати руку з пензлем від полотна і зупинитися. Поки-що все крутиться навколо коренів наших – Трипілля, 
Хортиці і Кам'яної Могили. Та були ми вже і в Берестечку, на Волині. На часі – відвідини Шевченківських 
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місць. Невдовзі й ці враження знайдуть своє художнє втілення. Окремим розділом будуть змальовані 
українські замки. Потрібно квапитися...» [1]. 

Художник створив серію полотен, якими активно пропагував повернення  українців до національних 
святинь. Свої творчі задуми реалізував у проектах «Від петрогліфів Кам’яної Могили до козацьких карбів», 
«Зустріч двох патріархів», «Українські святині». 

Їхнім продовженням став мистецький проект «Святині України – Руси», спрямований на повернення до 
рідних витоків, до святинь рідної землі, які є осередками духу нації. У межах проекту художник провів 
чисельні експедиції, пленери, культурологічні дослідження, спробуючи поєднати серію офортів 
Т. Г. Шевченка «Мальовнича Україна» зі своїми роботами. У квітні 2010 р. відбулася презентація його 
альбому «Святині України-Руси» [3, 19], перша із запланованих книжок масштабного мистецького проекту з 
однойменною назвою. Адже творчість  Митець сприймав насамперед як служіння своєму народові, 
українській нації. Звідси – потяг і заглиблення в минувшину, прагнення донести до сучасників красу рідної 
землі й велич української історії. В альбомі представлено 120 репродукцій живописних полотен Л. Гопанчука, 
присвячених Україні. Тут крізь призму його пильного творчого погляду  постають наші сакральні святилища: 
Кам’яна Могила, Хортиця, Батурин, Чигирин, Берестечко, Хотин… Відроджені пензлем святі місця, що в 
глобальні часи нищення української духовності піддавалися руйнації, – вочевидь повертають прийдешнім 
поколінням забуті сторінки минувшини.   

Особливістю цього арт-проекту є те, що автор представляв не лише власний художній доробок, а й 
прагнув донести свої враження, викладені в яскравих коротких новелах і замальовках, намагаючись у такий 
спосіб привернути увагу широкої громадськості до збереження та відтворення національних святинь України. 
Леонід Гопанчук казав: «Такі місця, що по праву можна називати святинями – є осередки духу нації, 
скупчення душ людей, які мали енергетичний вплив не тільки на долю України, а й усієї Європи…, але 
водночас, це і космічні горизонти, і колосальний сплав енергетичного потенціалу, який є вічним генератором 
руху і перетворень» [19]. 

Знаний мистецтвознавець Дмитро Степовик писав про Л. Гопанчука, що «вдаючись до комбінацій 
мистецьких стилів, художник підкреслює у людині духовне начало, Божественне осяяння і натхнення» [18, 
173]. На його думку, найбільше привертає увагу у полотнах художника яскравий колорит – із наданням 
окремим кольорам та відтінкам символічного і навіть містичного значення.  Леонід Гопанчук стверджував, що 
до реалістичних «… можна віднести роботи, в яких вдалося передати цілісний стан душі, синтез переживань. 
Щоб працювати, я маю включити інтуїцію на рівні генетичної пам’яті» [8].  

Розбираючи і аналізуючи композицію творів, зображувальні засоби, відчуваєш тверду руку майстра, 
чітку лінію і водночас легке перо. У ньому – його душа, відкрита, спрагла і щира. Щоб так здавалося легко 
малювати, треба багато працювати, аби довести ремесло до вершин справжньої майстерності. Заздалегідь 
продумана композиція, яка зображує об’єкт у певному ракурсі, що дозволяє якнайкраще передати творчий 
задум. У його роботах є перспектива. Мистецькими прийомами, засобами він акцентує увагу на головному – 
зацікавити справжнім. Щоб побачити роботи, намальовані кольоровими мозаїчними мазками у цілісності, 
варто відійти від них на деяку відстань.  

Слід проаналізувати його особливу техніку письма: розмиті олійні фарби надають роботам певної 
акварельності, ілюзорності, неначе дивишся на героїв крізь призму століть. Як зазначала О. Коваленко, 
«оригінальна техніка митця не заперечує реалістичного зображення і водночас дає глядачеві простір для 
роздумів, фантазії»  [8]. Така техніка в роботах на історичну тематику виступає своєрідним каталізатором: 
аби побачити, відчути, треба приховати. У його творах не має чітких виписаних деталей, але погляд героїв – 
пронизливий, створений образ цілісний і правдивий. Митцю віриш. Він немов привідкриває завісу таємничості 
і спонукає до співтворчості, пізнання. Звідси й незамальовані фрагменти на деяких полотнах як мистецький 
прийом, щоб пробудити уяву глядача, викликати прагнення до пізнання, аби той сам побачив, відчув, відкрив, 
осягнув... серцем. Звідси – задушевність полотен художника. 

Дуже любив Л. Гопанчук малювати квіти – мальви й соняшники, яскраві, урочисті й зворушливі, 
сповнені краси смутку та прихованої надії. На думку мистецтвознавця Наталії Мендерецької, особливий 
стиль художника – це репліки та відгомони робіт імпресіоністів та пуанталістів: «Автор намагається передати 
цю манеру з метою показати ілюзорність нашого світу, його крихкість, незахищеність. Леонід Гопанчук 
закликає до збереження світу таким як він є, тобто прекрасним» [20]. 

Художник Дмитро Коваль, аналізуючи його творчість, зазначив: «Мистецтво Л. Гопанчука – це 
самовіддана любов до рідної землі, помножена на велику працю. У цих полотнах проглядається високий 
патріотизм, краса та духовний цвіт нашої Батьківщини. Вони самобутні, адже автор, спираючись на свою 
майстерність, відтворює образ нації, культури та історії України, притаманний Гопанчуку, як духовне начало 
нашої землі. Вони сучасні, адже актуальні й залишатимуться такими й надалі. У цих картинах є смак, любов, 
правда та життя – якості, без яких не може відбутися жоден із справжніх високих шедеврів, що примножують 
скарбницю нашого українського мистецтва» [6]. 

У 2000-ні роки Леонід болісно реагував на нівеляцію професіоналізму  в сучасному мистецтві, 
потурання масовим смакам й несмаку у творчості, виступав проти кічу та бездуховності. Відкрито виступав 
на  спільних зібраннях художників, писав у відгуках до окремих виставок, що відбувалися на престижних 
столичних майданчиках. Він вважав, що історія мистецтва – «…це не кладовище стилів, а безперервний 
духовний зв’язок людей, творчих імпульсів, творчого руху. Це синтез духу, емоцій…» [8].  
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Леонід Авакумович вважав, що художник може лише тоді творити справжнє мистецтво, коли є 
вільним, незалежним. І хоч званням заслуженого художника України відзначений у 2009 р., та до 
Національної спілки художників прийнятий лише 2011 року.  

Художник багато часу приділяв громадській роботі. Був членом Національної експертної ради, 
Міжнародної асоціації «Афганці Чорнобиля», активним членом Рівненського земляцтва, почесним членом 
Фонду сприяння розвитку мистецтв, членом журі Міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів», 
куратором кількох мистецьких проектів. Із радіожурналісткою Тамарою Бортняк вів авторську програму 
«Шедеври української культури» (2012). 

Леонід Авакумович був учасником багатьох художніх виставок та арт-фестивалів. За життя найкращим 
дарунком на свій день народження вважав проведення виставки. Щороку в березні Митець відкривав 
виставку до дня народження Т. Шевченка, віддаючи глибоку шану українському Кобзареві.  

Творчий доробок Леоніда Гопанчука експонувався на багатьох виставках та арт-фестивалях. Зокрема, 
у 1993 р. художник брав участь у виставці в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Німеччина), у 
1994 – у Першому київському художньому ярмарку (Український дім, м. Київ) та виставці «На краю ночі» 
(Музей Чорнобиля, м. Київ). 1995 – участь у Другому київському художньому ярмарку (Український дім, м. 
Київ); виставка в м. Крістіанштадт, Швеція; 1996 – персональна експозиція в межах 1-го Міжнародного арт-
фестивалю (Український дім, м. Київ); 1997 – проект «Трійця», 2-й Міжнародний фестиваль (галерея 
«Грифон», м. Київ); проект «Великдень» (церква Миколи Набережного, м. Київ); 1998 – персональна 
виставка на 3-му Міжнародному арт-фестивалі; учасник і куратор проекту «Мистецтво України ХХ сторіччя», 
співкуратор проекту «Собор» (Український дім, м. Київ); 1999 – участь у 4-му Міжнародному арт-фестивалі; 
учасник і куратор проекту «Собор» у межах проекту «Мистецтво України ХХ століття» (Український дім, м. 
Київ); виставка в м. Сеул (Південна Корея); 2000 – персональна виставка «Мелодія сонця» (Київська дитяча 
академія мистецтв); 2001 – участь у виставці «10 років Незалежності» (Муніципальна галерея «Лавра», 
м. Київ); 2002 – участь у виставці «Художники і Поділ» (музей історії Подолу, м. Київ). У 2004, 2008, 2012 рр. 
Леонід Гопанчук став учасником виставок «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних 
художників» (Національна спілка художників України, м. Київ); 2005 – виставка проекту пленеру «Північна 
принцеса» (Туреччина); проект «Історія одного портрета» (Фонд сприяння розвитку мистецтв, м. Київ); 2006 – 
літературно-мистецький проект «Від петрогліфів Кам’яної Могили до козацьких карбів» (Фонд сприяння 
розвитку мистецтв, м. Київ); проект «Зустріч двох патріархів» (Тернопільська обласна спілка художників); 
проект «Українські святині» (Запорізький обласний художній музей); 2010 – персональна виставка «Святині 
України-Руси» (Національний музей Тараса Шевченка, м. Київ); 2012 – участь у виставках «День Свободи», 
«Мамаї», персональна виставка «Святині України-Руси» (Шевченківський національний 
заповідник, м. Канів); персональна виставка «Квіткова рапсодія» (галерея «Гама», м. Київ); 2013 – 
персональна виставка «Христос Воскрес – воскресне Україна» (краєзнавчий музей м. Бровари) [2, 3]. 

Полотна майстра нікого не залишають байдужими, адже його творчості притаманне особливе 
національне забарвлення, щирість і високий професіоналізм. Роботи Леоніда Гопанчука експонуються в 
музеях України та приватних колекціях більше ніж 20-ти країн світу.  

Леонід Авакумович майже не продавав свої роботи, написані на історичну тематику, бо хотів зберегти 
цілісну колекцію [17]. Натомість, щоб мати кошти для життя і творчості, багато працював над портретами за 
приватними замовленнями. 

Земне життя Леоніда Авакумовича обірвалося 5 вересня 2013 року, похований він у м. Бровари 
Київської області.  Але творчість його знаходить все більше поціновувачів і шанувальників. Персональні 
виставки-реквієми відбулися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2013), Спілці 
архітекторів України (2014),  Національному музеї літератури України (2015), Національній бібліотеці України 
імені В. І. Вернадського (2019). За останні декілька років виставки Леоніда Гопанчука з успіхом пройшли  у 
Хотині, Дубні, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Нетішині, Меджибожі, Шепетівці, Хотині, 
Кам’янець-Подільському, Броварах… Адже тільки зараз ми починаємо по-справжньому відкривати 
художника, справжнього патріота і глибокого Митця. 

Висновок. Леонід Авакумович Гопанчук у мистецтві України кінця XX – початку XXI століть вбачається 
як яскрава особистість, патріот, митець, який вніс знаний внесок у розвиток історичного живопису і портрету. 
Пейзажні твори вирізняються яскравим колоритом, прагненням підкреслити у людині духовне начало, 
закликають до відродження і збереження історичних пам’яток України. Необхідно ширше досліджувати і 
популяризувати творчу спадщину Л. Гопанчука. 
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ДУХОВНА ПІСНЯ В ЖАНРОВІЙ СИСТЕМІ САКРАЛЬНОЇ МУЗИКИ:  
ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
Метою статті є з’ясування місця духовної пісні в жанровій системі сакральної музики основних християнських конфесій 

на основі аналізу базових дефініцій духовно-пісенного жанру в різних національних традиціях. Методологія дослідження 
полягає в поєднанні компаративного, історико-культурного та музично-літургічного методів, за допомогою яких було 
охарактеризовано духовну пісню як складову жанрової системи європейської богослужбової музичної традиції від 
Середньовіччя до сучасності. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше в українській науці на основі 
характеристики дефініцій жанру духовної пісні в різних національних традиціях та конфесійних осередках було виокремлено 
національні й конфесійні відмінності жанрової системи європейської сакральної музики. Висновки. Жанр духовної пісні 
протягом усієї історії християнської музики інтерпретувався у різний спосіб. У ранньому християнстві духовна пісня тлумачилась 
як поетичний фрагмент біблійного тексту, який йшов від імені старозавітних або новозавітних персонажів. Ця традиція 
збереглася у західно-християнській та східно-християнській гімнографії. У пізньому Середньовіччі в Західній Європі жанр 
духовної пісні зазнає трансформації. Терміном «пісня» («cantio») стали позначати музично-поетичні твори строфічної форми, 
написані латинською, а пізніше національними мовами, які виконували паралітургічну функцію, але з часом стали центральним 
музично-поетичним жанром літургії західного обряду, корінним чином змінивши її жанрову систему. На українсько-білоруських 
землях під впливом західної літургічної традиції термін «пісня» як музично-поетичний твір строфічної форми став базовим для 
визначення жанру у всіх християнських конфесіях. В російській духовно-пісенній традиції, яка корінним чином відрізнялася від 
українсько-білоруської відсутністю тривалих зв’язків в католицькою культурою, музично-поетичні твори строфічної форми 
позначалися як псальма або духовний стих. 

Ключові слова: сакральна музика; духовна пісня; церковна гімнографія; жанрова система літургічної музики; 
християнські конфесії. 
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культуры и искусств 
Духовная песня в жанровой системе сакральной музыки: вопросы терминологии 
Целью статьи является выяснение места духовной песни в жанровой системе сакральной музыки основных 

христианских конфессий на основе анализа базовых дефиниций духовно-песенного жанра в различных национальных 
традициях. Методология исследования заключается в сочетании сравнительного, историко-культурного и музыкально-
литургического методов, с помощью которых была охарактеризована духовная песня как составляющая жанровой системы 
европейской богослужебной музыкальной традиции от Средневековья до современности. Научная новизна работы 
заключается в том, что в ней впервые в украинской науке на основе характеристики дефиниций жанра духовной песни в 
разных национальных традициях и конфессиональных центрах были выделены национальные и конфессиональные 
особенности жанровой системы европейской сакральной музыки. Выводы. Жанр духовной песни на протяжении всей истории 
христианской музыки интерпретировался разными способами. В раннем христианстве духовная песня интерпретировалась как 
поэтический фрагмент библейского текста, который шел от имени ветхозаветных или новозаветных персонажей. Эта традиция 
сохранилась в западно-христианской и восточно-христианской гимнографии. В позднем Средневековье в Западной Европе 
жанр духовной песни трансформируется. Термином «песня» («cantio») стали обозначать музыкально-поэтические 
произведения строфической формы, написанные на латинском, а позже на национальных языках, которые выполняли 
паралитургическую функцию, но со временем стали центральным музыкально-поэтическим жанром литургии западного 
обряда, коренным образом изменив ее жанровую систему. На украинско-белорусских землях под влиянием западной 
литургической традиции термин «песня» как музыкально-поэтическое произведение строфической формы стал базовым для 
определения жанра во всех христианских конфессиях. В российской духовно-песенной традиции, которая коренным образом 
отличалась от украинско-белорусской отсутствием длительных связей с католической культурой, музыкально-поэтические 
произведения строфической формы назывались псальмами или духовными стихами. 

Ключевые слова: сакральная музыка; духовная песня; церковная гимнография; жанровая система литургической 
музыки; христианские конфессии. 
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and Arts 
Spiritual song in the genre system of sacred music: questions of terminology 
Purpose of the Article. The purpose of the article is to clarify the place of the spiritual song in the genre system of sacred 

music of the main Christian denominations based on the analysis of the basic definitions of the spiritual song genre in various national 
traditions. The research methodology consists of a combination of comparative, historical, cultural and musical-liturgical methods, with 
the help of which the spiritual song was described as a component of the genre system of the European liturgical musical tradition from 
the Middle Ages to the present. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time in Ukrainian science, based on 
the characteristics of the definitions of the genre of the spiritual song in different national traditions and confessional centers, national 
and confessional features of the genre system of European sacred music were highlighted. Conclusions. The genre of the spiritual 
song throughout the history of Christian music has been interpreted in different ways. In early Christianity, the spiritual song was 
interpreted as a poetic fragment of the biblical text, which came on behalf of the Old Testament or New Testament characters. This 
tradition has been preserved in Western Christian and Eastern Christian hymnography. In the late Middle Ages in Western Europe, the 
genre of spiritual songs transformed. The term «song» («cantio») began to denote musical and poetic works of the strophic form written 
in Latin, and later in national languages, which performed the paraliturgical function, but over time became the central musical and 
poetic genre of the liturgy of the Western rite, radically changing it genre system. In the Ukrainian-Belarusian lands, under the influence 
of the Western liturgical tradition, the term «song» as a musical and poetic work of a strophic form became the basis for defining the 
genre in all Christian denominations. In the Russian spiritual-song tradition, which was fundamentally different from the Ukrainian-
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Belarusian lack of long-term connections with the Catholic culture, the musical and poetic works of the strophic form were called psalms 
or spiritual verses. 

Key words: sacred music; spiritual song; church hymnography; genre system of liturgical music; Christian denominations. 

 

Актуальність теми. Термінологічні питання не є у центрі наукових студій сакральної музики, оскільки 
жанрові дефініції церковних піснеспівів та вокально-інструментальних жанрів богослужбового призначення 
вже є усталеними і у більшості випадків не потребують уточнення або переосмислення. Однак, як 
показала практика, навіть такий консервативний шар як сакральна музика перебуває у стані постійного 
оновлення, і ті жанрові константи, які є усталеними, не є незмінними і зазнають трансформації. Одним з 
таких жанрів є духовна пісня, який у своїй ґенезі не є сакральним, оскільки не призначався для виконання 
на богослужінні, однак з часів Середньовіччя у Європі, а у барокову добу на українсько-білоруських землях 
стає частиною богослужіння, а отже, набуває сакрального виміру. Залучення нового жанру до усталеної 
жанрової системи як католицького, так і православного богослужіння призвело до необхідності з’ясування 
його місця в жанровій ієрархії сакральної музики різних християнських конфесій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Жанровій системі православної сакральної музики 
присвячені розвідки І. Гарднера [1], О. Шевчук [3], католицької – І. Павляка [6], І. Сєкєрки [7]. У цих роботах 
однак жанр духовної пісні не є предметом спеціального дослідження. У працях, присвячених духовній пісні 
(Б. Бартковський [5], П. Женюх [8], Ю. Медведик [2], Д. Штерн [4]) підіймаються питання щодо зв’язку 
духовної пісні та церковного богослужіння, у тому числі в контексті паралітургіки, однак у них відсутня 
розробка проблематики уніфікованої жанрової системи сакральної музики, зокрема місця в ній жанру 
духовної пісні. 

Мета статті – з’ясувати місце духовної пісні в жанровій системі сакральної музики основних 
християнських конфесій на основі аналізу базових дефініцій духовно-пісенного жанру в різних 
національних традиціях. 

Виклад основного матеріалу. Західна та східна церковна гімнографія протягом своєї багаторічної 
історії утворили свої жанрові системи, які є відмінними, іноді суттєво, однак базуються на одній традиції – 
іудейській та ранньохристиянській. Саме вони вплинули на першу в історії християнської музики жанрову 
класифікацію молитовних піснеспівів, зафіксовану в текстах Нового Заповіту (Кол 3:16, Еф 5:19), до якої 
входили псалми, гімни та духовні пісні (давньогр. ψαλμοί, ὕμνοι, ᾠδαί πνευματικαί). У літургістів і дослідників 
сакральної музики немає одностайності щодо текстового та музичного наповнення двох останніх жанрів, 
однак, як і старозавітні псалми, християнські гімни й пісні стали жанровими прототипами усієї церковної 
гімнографії. Більш прозоро це виявлено в латинській гімнографії, а саме в жанровій системі офіція 
(добового кола богослужінь), основу якої складають старозавітні псалми (psalmi), християнські гімни 
(hymni) та пісні (cantica). Останні є фрагментами зі Св. Письма, а саме ліричними висловлюваннями 
старозавітних або новозавітних персонажів, які за текстово-музичною формою подібні до псалмів і 
спираються на близькосхідний тип версифікації. З новозавітних пісень (кантиків) до латинського офіція 
увійшли найбільш знакові тексти – пісні Захарії «Благословенний Господь Бог Ізраїлів» («Benedictus 
Dominus Deus Israel»), Богородиці «Величає душа моя Господа» («Magnificat anima mea Dominum»), 
Симеона «Нині відпускаєш» («Nunc dimittis»). 

У візантійській гімнографії також вживаним є термін «пісня» («ἡ  ᾠδὴ »). Він використовується, 
наприклад, на позначення пісні Богородиці (ἡ  ᾠδὴ  τῆ ς Θεοτόκου) «Величає душа моя Господа». Також 
дефініція «пісня» трапляється в інших східно-християнських гімнографічних жанрах, зокрема на 
позначення пісень канону. Однак пісня у візантійській церковній гімнографії немає нічного спільного з 
класичним для музичної і філологічної наук розумінням пісні як текстового або текстово-музичного 
поетичного (відповідно до силабічної, тонічної або силабо-тонічної системи віршування) твору строфічної 
будови, де усі строфи співаються на одну мелодію. При цьому пісня Богородиці або пісні канону відповідно 
до східно-християнської жанрової системи визначаються саме як пісні. Отже, в східно-християнській 
церковній гімнографії термін «пісня» не є широковживаним і закріплюється за піснеспівами, які не 
базуються на силабо-тонічному віршуванні, а спираються на близькосхідний тип версифікації або на 
характерний для візантійської гімнографії ізосилабічний, в музичному плані вони не відповідають 
строфічній формі, яка характерна для пісенного жанру. 

У тих випадках, коли до церковних піснеспівів не потрапляють пісні строфічної форми, цей 
термінологічний різнобій не є суттєвим, оскільки не порушує жанрову систему східно-християнської 
традиції у її цілісності, що ми бачимо, наприклад, у православній церковній традиції. Однак у випадку з 
греко-католицькою церковною практикою ситуація є відмінною, бо церковними жанрами є й гімнографічні 
твори, які позначаються як пісні відповідно до їх історичної ґенези, і церковні пісні, написані у строфічній 
формі. Саме там виникають проблеми з термінологією, оскільки однією дефініцією позначаються явища 
цілком відмінні. Також часто в греко-католицькій практиці церковні піснеспіви називають піснями, 
відмовляючись від дефініції «піснеспів», оскільки він є калькою від російського терміну «песнопение». 

Зазначимо, що проблема з різним тлумаченням дефініції «пісня» є у східнослов’янських мовах, які 
утворювали церковну термінологію, калькуючи її з грецької. В слов’янських країнах, в яких термінологія 
формувалася під впливом латинської мови, пісня як церковний гімнографічний жанр та пісня як текстово-
музична жанро-форма чітко розмежовуються. У польській мові пісня як гімнографічний жанр позначається 
як «kantyk», оскільки походить від латинської дефініції «canticum», що вживалася на позначення лірико-



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 297 

поетичних фрагментів зі Св. Письма, які йшли від імені старозавітних або новозавітних персонажів. У той 
самий час пісня строфічної форми у польській мові позначається словом «pieśń», щодо пісень духовного 
змісту найбільш вживаним терміном є «pieśń religijna». Відмінність є й в латинській термінології: з часів 
високого Середньовіччя з’являються літургічні книги, які мають назву канціонал (cantionale), де 
центральним жанром були церковні пісні, написані у строфічній формі, які позначалися як «cantio». Таким 
чином, парі «canticum» і «kantyk» для церковної гімнографії та «cantio» і «pieśń» для духовної пісні 
строфічної форми в українській мові відповідає лише одна дефініція – «пісня» («пѣснь»). 

Варто наголосити, що в українській духовно-пісенній традиції, відповідно до західної жанрової 
моделі, базовим став термін «пісня» («пѣснь»), хоча латинська дефініція «cantio» в українських пісенниках 
трапляється украй рідко. Ми можемо знайти цю жанрову атрибуцію у Тилицькому пісеннику (1730-ті рр., 
ф. Маслова, № 48 у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського), де є позначки «Cantio nova De 
B(eata) V(irgine) M(aria)» (арк. 71 зв.) та «Nativitatis Christi Cantionum summa facit» (арк. 23). Попри те, що ми 
не часто натрапляємо на дефініцію «cantio» в українських рукописах, на нашу думку, саме вона стала 
одним з важливих чинників позначення музично-поетичного твору строфічної форми саме як пісні. 

Цей факт, який, на перший погляд, не є очевидним, стає більш наочним, коли ми порівняємо 
українсько-білоруську та російську духовно-пісенні традиції. Для першої характерно вживання терміну 
«пісня», тоді як для другої у різні часи були базовими «псалма» («псальма») та «духовний стих». Якщо 
термін «пісня» і виживався, то як виняток. Цим винятком, показовим у багатьох відношеннях, є визначення 
жанру в поетичному циклі з десяти біблійних пісень Симеона Полоцького, які доповнювали його 
«Римований Псалтир» (1680). У цьому творі, який є поетичним переспівом біблійних фрагментів за 
допомогою силабічної версифікації, автор позначає кожен твір як пісню (пѣснь). Однак є знаменним, що в 
жанровій дефініції Симеон Полоцький апелює не до католицької традиції, на яку спирається українсько-
білоруська пісенність (cantio → пісня (пѣснь)), а на православну, де піснею називаються або старозавітні 
або новозавітні фрагменти, які в оригіналі спираються на близькосхідний тип версифікації, або 
гімнографічні твори з ізосилабічним типом віршування. 

У випадку поезії Симеона Полоцького ми бачимо цікавий приклад жанрового гібриду, характерного 
для барокової поезії: основою його твору є переспівів є біблійних фрагментів, які у свій час були покладені 
в основу східно-християнського жанру канону. Однак поет переспівує не якийсь відомий богослужбовий 
канон як гімнографічний жанр, що складається з дев’яти пісень, а біблійні тексти, які у свій час лягли в 
основу жанру канону. Нагадаємо, що візантійські гімнографи не переспівували відповідні старозавітні або 
новозавітні тексти, а створювали власні, лише відштовхуючись від біблійного першоджерела. Однак, 
змінюючи текст, а також тип віршування з близькосхідного на ізосилабічний, творці гімнографічної поезії 
залишили жанрову дефініцію «пісня» (ἡ  ᾠδὴ ), яка в східно-християнській церковній традиції стала 
позначати і поетичні тексти Біблії, і музично-поетичні складові гімнографічного жанру канону. Отже, 
Симеон Полоцький, переспівуючи біблійні тексти, які були покладені в основу жанру канону, двічі апелює 
до дефініції «пісня» (ἡ  ᾠδὴ ) – і до поетичного фрагмента Біблії, і до конкретного жанру візантійської 
гімнографії. Але якщо переспівані поетом тексти були зразками біблійних пісень, то жанрове визначення 
було взято з церковній гімнографії. Тож у російській духовно-пісенній традиції, у становленні якої важливу 
роль відіграв вихованець Києво-Могилянської академії, білорус Симеон Полоцький, рідковживаний термін 
«пісня» апелював передусім до православної традиції (ἡ  ᾠδὴ  → пісня (пѣснь)). Фактично це є єдиним 
випадком, коли російські духовно-пісенні твори строфічної форми позначені як пісні, бо, окрім зазначеного 
випадку, термін «пісня» («пѣснь») у російських рукописних пісенниках не вживався. 

Таким чином у нас є всі підстави говорити, що українсько-білоруська духовно-пісенна традиція XVII – 
XVIII ст. спиралася на жанрову систему, апробовану протягом двох попередніх століть у католицькому 
церковному середовищі. Теоретично вона могла бути перенесена і до Московської держави, бо творці 
духовних пісень у XVII ст. походили майже виключно з українських та білоруських земель Речі Посполитої. 
Однак цього не сталося. Вочевидь, причин можна назвати багато, але ключовою, на нашу думку, був 
конфесійний чинник. Поліконфесійність Речі Посполитої не могла оминути українсько-білоруське 
православне середовище, яке органічно всотувало здобутки католицької культури, і не лише церковної. 
Знайомство з католицькими літургічними книгами і канціоналами, їх жанровою системою не могло не 
вплинути на позитивне та творче сприйняття надбань західної церковної традиції, якщо не в літургічному 
співі, то в паралітургічних жанрах. У цьому контексті варто нагадати, що католицький жанр «cantio» 
(духовна пісня строфічної форми) у XV – XVI ст. записувався у спеціальних книгах, які отримали назву 
канціоналів (cantionale). Ці книги офіційно не мали статусу літургічних, хоча пісні, записані у них, усе 
частіше звучали на католицькому богослужінні. Жанр духовної пісні, який офіційно не належав до 
богослужбових, але виконувався на літургії, був сформований в католицькій церковній практиці і саме там 
отримав назву «cantio», відрізняючись від інших церковних піснеспівів, що звучали на богослужінні. Відтак і 
в українсько-білоруському православному, а потім греко-католицькому середовищі актуальний у XVІІ ст. 
жанр отримав слов’янський відповідник латинському терміну «cantio» – «пѣснь». Інший популярний у 
барокову добу термін «псалма» (або «псальма») не став системним, оскільки у друках XVІІІ – ХІХ ст. 
остаточно закріпилася жанрова дефініція «пісня», а терміном «псальма» стали позначати твори 
фольклорної традиції. Духовна пісня строфічної форми у XVІІ – ХІХ ст. на українсько-білоруських теренах 
виконувала і позалітургічну, і паралітургічну функції, однак відповідно до своєї ґенези, яка збереглася у її 
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назві, вона була пов’язана з літургічною практикою. У Московській державні генетичний зв’язок з 
католицькою культурою був відсутній, тому в російській традиції для пісенного жанру закріпилася більш 
давня назва, що прийшла туди ще з часів Київської Русі – «духовний стих», та більш пізня «псальма», яка 
також потрапила у Московію через православних емігрантів з Речі Посполитої. 

Зв’язок жанру духовної пісні з богослужінням найбільш повно виявився в римо-католицькій традиції. 
У XVІІ – ХVІІІ ст. виникають книги для мирян, які отримують назву канціоналів або пісенників. Ці книги 
містять співи для богослужіння, інших церковних відправ та домашніх обрядів, і більшість співів у них є 
піснями – поетичними творами строфічної форми. Також популярна у XVІІІ – ХІХ ст. літургічна книга для 
священиків, що мала назву cantionale ecclesiasticum, містила строфічні церковні пісні (cantiones) 
латинською і національними мовами, які на той час вже фактично вважалися літургічними. Отже, духовна 
пісня (cantio) в католицькому богослужінні є самостійним літургічним жанром, який був сформований у 
Середньовіччі, а у Новий час став одним із центральних у католицькій жанровій ієрархії. Його поява і 
подальша популярність пов’язується з новим – антропоцентричним – розумінням сакрального, коли 
ускладнена жанрова система літургічної музики, сформована у Середньовіччі, зазнає трансформації. 
Людиновимірність сакрального Нового часу формує та закріплює спрощену жанрову систему літургічних 
співів: на богослужіннях, які відправляються для мирян у невеликих храмах, спів усіма прихожанами пісень 
на літургії стає основним видом сакральної музики. Жанрова переорієнтація католицького церковного співу 
XVІІ – ХІХ ст. знайшла відображення і в жанрових дефініціях («cantio», «pieśń» тощо), і в книгах, що 
містили твори, що відносяться до цих жанрів («cantionale», «śpiewnik» тощо). 

Греко-католицька традиція також перейняла цю жанрову систему, однак з певними відмінностями. 
Духовна пісня у греко-католиків є різновидом церковного співу, однак вона посідає не центральне місце в 
його жанровій системі, оскільки в греко-католицькому богослужінні, яке зберегло східний обряд, твори 
пісенного жанру використовуються рідше. Вже зазначалося, що піснями в греко-католицькій церковній 
практиці могли називатися і твори строфічної форми, і піснеспіви, в основі яких лежать гімнографічні 
тексти. Орієнтиром для розвитку пісенного жанру на українсько-білоруських землях була римо-католицька 
традиція, і в контексті розвитку місцевих літургічних практик духовна пісня посіла вагоме місце у греко-
католицькому богослужінні передусім як паралітургічний тип співу. 

В українсько-білоруській православній церковній практиці базовим терміном для твору строфічної 
форми також була пісня. Як вже зазначалося, у цьому також можна побачити відбиток католицької 
жанрової системи, хоча й дуже опосередкований. Духовні пісні в православному середовищі рідко 
потрапляли безпосередньо до богослужіння, однак їх жанрова приналежність у вигляді пріоритетної 
дефініції пов’язувала їх саме з традицією церковного співу західної ґенези. В російській же традиції навіть 
такого опосередкованого зв’язку пісенного жанру з богослужінням не було, тому твори духовного змісту 
строфічної форми визначалися як духовні стихи або псальми. 

Цікавою є жанрова система протестантської музики. В лютеранській традиції, багато в чому близькій 
до католицької, пісня стала провідним богослужбовим жанром. В науковій літературі, присвяченій 
німецькій лютеранській традиції, німецьку духовну пісню зазвичай називають лютеранським хоралом, хоча 
в самих збірках XVІ – XVІІІ ст. вживаними є дві дефініції – «співи» («Gesänge») та «пісні» («Lieder»). Тож 
для лютеранської традиції залишаються актуальними ті жанрові визначення, які прийшли з католицької 
традиції. Різниця в догматиці та розумінні сакрального в лютеранському богослужінні не змінила базових 
засад католицької жанрової системи, яка сформувалася у Новий час. 

Іншою є жанрова система баптистської музики. Богослужіння баптистів суттєво відрізняється від 
лютеранського, і їхні книги для церковних відправ є відмінними. Традиційно баптисти спираються на 
жанрову систему, запозичену з Євангелія, де виділено три базові жанри – псалми, гімни і духовні пісні. 
Якщо зважати на богослужбову реальну практику, то віршованих переспівів біблійних псалмів в сучасних 
протестантських збірках майже немає, а пісні та гімни отримали дещо інше тлумачення, ніж в католицькій 
або православній церковній практиці. Ми вже згадували, що в католицькій традиції гімнами («hymni») 
називали римовані піснеспіви строфічної форми, які входили в офіцій (літургію годин). За формою церковні 
гімни були майже ідентичними до пізніших пісень («cantio»), з якими їх споріднювала латинська мова, тип 
версифікації і спів усіх строф на одну мелодію. Різниця між гімном і піснею полягала в тому, що гімни як 
жанр сформувалися у ІV ст. (т. зв. амвросіанські гімни) і з часом стали частиною добового кола 
богослужіння. Пісні («cantio») були новим жанром, який у часи пізнього Середньовіччя доповнював 
літургічні співи і лише пізніше став самостійним церковним жанром. Генетичну спорідненість гімнів і пісень 
ми бачимо і в українській греко-католицькій традиції: у згадуваному Тилицькому співанику 1730-х рр. ми 
знаходимо саме таке визначення жанру – «Гимн на Богоявленїє» (арк. 22), «Hymnus De Passione Christi 
Salvatoris Nostri» (арк. 29), хоча усі твори, що містить цей співаник, є піснями. В православній традиції 
збиральною назвою усіх канонічних піснеспівів є гімнографія. В баптистській традиції гімни і пісні є 
спорідненими жанрами. Значна частина баптистських гімнів, як і пісні, мають строфічну форму. Відмінність 
пісень від гімнів полягає у призначенні, і , відповідно, формі запису: строфічні гімни призначалися для 
церковного хору і записувалися у вигляді партитури, пісні для усієї церковної громади фіксувалися без 
нотного тексту. Частина репертуару могла, відповідно до форм запису і виконання, бути і піснею, і гімном. 
Однак у випадках, коли гімн має не строфічну, а наскрізну форму, відмінність пісні й гімну стає більш 
виразною. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше в українській науці на основі 
характеристики дефініцій жанру духовної пісні в різних національних традиціях та конфесійних осередках 
було виокремлено національні й конфесійні відмінності жанрової системи європейської сакральної музики. 

Висновки. Жанр духовної пісні протягом усієї історії християнської музики інтерпретувався у різний 
спосіб. У Новому Заповіті двічі згадуються жанрова тріада «псалми – гімни – духовні пісні», проте будь-які 
жанрові ознаки духовної пісні відсутні. У ранньому християнстві духовна пісня тлумачилась як поетичний 
фрагмент біблійного тексту, який йшов від імені старозавітних або новозавітних персонажів. Ця традиція 
збереглася у західно-християнській та східно-християнській гімнографії. У візантійській гімнографії піснями 
називали й інші літургічні твори, у тому числі складові частини канону. У пізньому Середньовіччі в Західній 
Європі жанр духовної пісні зазнає трансформації. Терміном «пісня» («cantio») стали позначати музично-
поетичні твори строфічної форми, написані латинською, а пізніше національними мовами, які виконували 
паралітургічну функцію, але з часом стали центральним музично-поетичним жанром літургії західного 
обряду, корінним чином змінивши її жанрову систему. На українсько-білоруських землях під впливом 
західної літургічної традиції термін «пісня» як музично-поетичний твір строфічної форми став базовим для 
визначення жанру у всіх християнських конфесіях. В російській духовно-пісенній традиції, яка корінним 
чином відрізнялася від українсько-білоруської відсутністю тривалих зв’язків в католицькою культурою, 
музично-поетичні твори строфічної форми позначалися як псальма або духовний стих. 
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Актуальність теми дослідження. Історію українського кінематографу неможливо розглядати без 

постаті відомого режисера та засновника школи поетичного кіно 1960-х рр. Сергія Параджанова, який 
близько двох десятиліть працював в Україні. В радянські часи діяльність режисера сприймалася 
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Мета статті. Творчий доробок Сергія Параджанова як засновника українського поетичного кіно 
середини 1960-х досить по-різному оцінюється в літературі. В даній статті ми зупинимось на аналізі 
історіографічних підходів до оцінки даної проблеми в радянській історіографії. 

Виклад основного матеріалу. Сергій Йосипович Параджанов (1924-1990) закінчив в 1952 р. 
режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії (ВДІК), учень І. Савченка. З 
1952 р. розпочався його творчий шлях з Київської кіностудії художніх фільмів [18]. Слід зазначити, що 
першим фільмам режисера «Андрієш» (1954), «Перший парубок» (1958), «Українська рапсодія» (1961), 
«Квітка на камені» (1962) присвячено досить мало уваги в історіографії. 

Переломний етап в творчості С. Параджанова відбувся із затвердженням в 1962 р. сценарію до 
фільму «Тіні забутих предків». Саме ця кінострічка, з одного боку, принесла її автору світову славу, а з 
іншого – стала переломною в житті та творчості видатного режисера. 

С. Параджанов захоплювався українським фольклором та написав сценарій разом із І. Чендеєм. 
Доля фільму не проста, він не відразу після виходу на екрани отримав заслужене визнання, чому сприяла 
ідеологічна політика тодішньої влади. Незважаючи на те, що тогочасні радянські чиновники та критики 
робили закиди на рахунок складнощів у сприйнятті фільму звичайним глядачем, відомі діячі мистецтва 
високо оцінили кінострічку. Так, відомий поет та громадський діяч М. Бажан вважав, що фільм дуже вдало 
передав зміст самої повісті М. Коцюбинського і є дуже глибоким: «Легше за все звинувачувати фільм у 
фольклоризмі, тобто оживити докори, які звучали колись на адресу повісті. Глибокий гуманістичний зміст 
повісті М. Коцюбинського не загубився ні в багатоманітності пейзажів фільмів, ні серед барвистості одягу, 
ні під масками народних ігор» [3, 3]. 

Про незвичність фільму та його складність, але в позитивному значенні, писав російський критик 
В. Турбін. Він дав високу оцінку фільму, наголосивши на тому, що він завжди буде сучасним, бо розглядає 
одвічну тему любові та спонукає до філософських роздумів. Автор статті відніс фільм «Тіні забутих 
предків» до кінотворів, які потребують не одного перегляду, а багатьох,  оскільки кожного наступного разу 
після перегляду фільм буде спонукати до нових роздумів та порівнянь [19, 4]. 

Як свідчить проведений аналіз літератури, подібний підхід до оцінки творчості С. Параджанова 
підтримали й інші представники творчої інтелігенції. Так, зокрема, С. Зінич та Н. Капельгородська 
підкреслили той факт, що фільм було присвячено до 100 річчя від дня народження відомого письменника 
М. Коцюбинського, автора повісті «Тіні забутих предків». Вони зазначили, що режисеру вдалося відтворити 
звичаї та вірування селян Західної України. Критики відзначили, що режисер досить вдало розкрив в 
образній формі дію сил природи (через символи казок, мавок, чугайстрів, звичаї родової помсти), а 
композитор фільму М. Скорик вміло підібрав народний музичний фольклор, в той час як оператор 
Ю. Іллєнко, декоратор Г. Якутович чудово відтворили колорит та психологію традиційних вірувань у житті 
гуцульського селянина [11]. 

З цими поглядами узгоджуються відгуки І. Дзюби, який майже відразу після виходу фільму дав йому 
позитивну характеристику і назвав «самоцінним мистецьким витвором», «кінофілософією», яка наштовхує 
на роздуми про життя і має виражену національну характеристику. Автор, вочевидь розуміючи причини 
критики фільму чиновниками радянської кіноіндустрії, намагався виправдати С. Параджанова тезою про 
те, що використання національних обрядів у фільмі не перенасичує його, а навпаки показує справжнє 
життя гуцулів [8]. 

Подальшому обговоренню фільму в творчих колах сприяла також і позиція самого режисера, який 
популяризував його в тогочасних періодичних виданнях. Так, в журналі «Исскуство кино» С. Параджанов 
розповів про деталі роботи над фільмом «Тіні забутих предків», а саме як відбувалися зйомки фільму та як 
проходило безпосереднє знайомство членів знімальної групи з народною культурою гуцулів. Режисер 
пояснив свій певний відхід від сюжетної лінії самого твору таким чином: «Мы хотели пробиться вглубь, к 
истокам повести к той стихии, которая породила ее. Мы намеренно отдались материалу, его ритму и 
стилю, чтобы литература, история, этнография, философия слились в единый кинематографический 
образ, в единый акт. Нам хотелось передать ощущение времени, ибо мы увидели природу и людей 
Гуцульщины на сто лет позже Коцюбинского» [6, 65]. С. Параданов тут поділився своїми планами на 
майбутнє: «Я давно мечтаю снять фильм о Киеве. Киев уже не раз бывал на экране - исторический, 
пейзажный, архитектурный, индустриальный, разрушенный войной. Но почти никто не всматривался в 
душу Киева, не замечал его печали и желаний, не замечал его человечности. Есть Киев новый и древний. 
И это один и тот же город. Город, который с каждым поколением обретает новую красоту, не теряя при 
этом старой. Биография современного Киева немыслима без его детства. И потому так хочется сделать 
фильм о времени - о великом зодчем, который постоянно реконструирует, восстанавливает, разрушает, 
достраивает. Время великодушно и справедливо - оно снимает налеты истории, возвращает нас к 
первозданной истине» [6, 65]. Варто наголосити на тому, що цьому задуму режисера так і не судилося 
втілитися в життя. 

В літературі зазначається, що саме після виходу фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» 
почали говорити про відродження школи «поетичного кіно» започаткованої ще О. Довженком. Щодо 
доцільності вживання цього терміну велися суперечки серед кінокритиків та діячів кіно. Водночас офіційна 
влада так і не визнала «поетичного кіно» як напряму в кіномистецтві. З боку владних структур цьому 
напряму було приписано націоналістичні риси, які не відповідали пануючому на той час методу 
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«соцреалізму». До речі, таке формулювання стосувалося всіх фільмів радянського періоду, яким було 
притаманне авторське прочитання тексту. Після цього починає з’являтися низка негативних рецензій на 
творчість С. Параджанова саме з боку критиків кіно та літературознавців. 

Першим етапом критики можна вважати статтю Т. Іванової [12], в якій вона дала негативну оцінку 
хвилі поетичного кіно, зокрема, таким «важким» фільмам, серед яких, на її думку, була і кінострічка С. 
Параджанова «Тіні забутих предків». 

Наступним етапом критики стала стаття М. Блеймана «Архаисты или новаторы?», надрукована в 
журналі «Исскуство кино» [4], в якій автор заявляв про те, що фільми цієї школи є безперспективними, а 
режисер С. Параджанов звинувачувався в надмірному захоплені фольклором та надмірній концентрації 
уваги на історичній минувшині у фільмі «Тіні забутих предків». Так, зокрема, М. Блейман звинувачував 
С. Параджанова у «виокремленні етнографічних, фольклорних, екзотичних мотивів», ігноруванні сюжету 
та «униканні» психологічних характеристик [4, 56]. 

Водночас, на думку вже згадуваного нами І. Дзюби, у «Тінях забутих предків» неможливо було 
обійтися без цих елементів, бо вони цілком підпорядковані завданню фільму [9, 5]. Наводячи переконливі 
аргументи проти звинувачень М. Блеймана, І. Дзюба вважав, що його висновки щодо фільмів, які 
становлять окрему «школу» поетичного кіно, зокрема «основоположного» фільму школи «Тіні забутих 
предків» є «поспішні і, врешті-решт нелогічні» [9, 6]. Підсумовуючи, І. Дзюба зазначає, що на його думку, 
«школи» немає, але є окремі цікаві фільми [9, 6]. 

Екранізацію творів М. Коцюбинського аналізувала також і літературознавець Л. Погрібна, яка окремо 
виділила фільм С. Параджанова «Тіні забутих предків». Детально проаналізувавши фільм, авторка 
зауважила, що за мистецьким рівнем він не став еквівалентом першоджерелу. Вся критика Л. Погрібної 
зводилась до твердження про «рабське копіювання літературного твору», що, на її думку, призводить 
лише до появи немічних стрічок. Водночас авторка детально розглядає героїв фільму, їхні характери та 
долю, а також проводить паралелі між найяскравішими епізодами повісті і фільму [17]. 

В дусі класичного марксизму-ленінізму був написаний відгук на фільм літературознавцем 
О. Бабишкіним, який підкреслював, що в українському кіно дуже велика увага приділялася джерелам 
народної творчості та створенню народних характерів. Тому течію «поетичного кіно» автор вважав 
перспективною тільки в разі її підпорядкування чітким ідеологічним засадам [2]. 

Незважаючи на те, що позиція офіційної влади щодо фільму С. Параджанова стала ключовим 
моментом в його оцінці з боку тогочасних радянських критиків та літературознавців, все ж таки і на далі 
можна знайти відгуки на «Тіні забутих предків», що неузгоджувались з цією позицією. Так, позитивний 
відгук на фільм дав відомий український поет і громадський діяч І. Драч [16, 81-89], який вважав, що 
використання гуцульських говірок та етнографічних матеріалів у фільмі є його великою перевагою. 

Крім того, відомий в 1960-1970 рр. польський кінокритик Я. Газда, який написав низку статей про 
українське поетичне кіно, досить позитивно ставився до творчості С. Параджанова. В своїй статті 
«Київська школа поетичного кіно» в журналі «Екран» він високо оцінив фільми, котрі репрезентували дану 
школу, зокрема фільм «Тіні забутих предків» [13, 117]. Варто зауважити також, що фільм не дублювався 
російською мовою, бо не можливо було перекласти голосіння, плачі, заговори та приказки, вони 
передавали контекст тільки мовою оригіналу [5, 72]. 

Але, як свідчать джерела і література, політична верхівка УРСР побачила в фільмі «Тіні забутих 
предків» загрозу, звинуватила його в надмірному етнографізмі і почала цілеспрямований наступ. В 
радянській пресі почала з’являтися критика на адресу фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» та 
фільмів, які репрезентували «школу поетичного кіно». 

Поява негативних відгуків на фільм «Тіні забутих предків» була використана чиновниками Держкіно 
СРСР як привід не затверджувати нові сценарії фільмів С. Параджанова, а вже існуючу кінострічку 
заборонити як таку, що не відповідала існуючій ідеології [13, 118]. Після цього на дослідження творчості 
режисера було накладено негласну заборону, а його самого піддано політичним переслідуванням. 
Тодішню владу лякав сам факт того, що поетичне кіно викликало зацікавлення широких верств населення. 

Все це відбулося в той час, коли після «Тіней забутих предків» С. Параджанов мав багато задумів, 
що так і залишилися нереалізованими. Зокрема, Держкіно не затвердив сценарій фільму «Київські 
фрески» під приводом того, що глядачам це буде не цікаво. Ще одним нереалізованим задумом режисера 
залишився сценарій за ще одним твором М. Коцюбинського «Intermezzo». Робота на над фільмом так і не 
почалася, оскільки влада чинила бюрократичні перешкоди та знаходила формальні приводи не 
затверджувати сценарій. 

Цікавим з цієї точки зору є той факт, що навіть в довідниках, які стосувалися українського 
кінематографа та відповідних тематичних монографіях з 1970 по 1985 роки не було жодної згадки ні про 
фільм «Тіні забутих предків», ні про режисера С. Параджанова [5, 61]. 

Лише в період «перебудови» після послаблення ідеологічного тиску починають з’являтися перші 
монографічні роботи, які повністю присвячені дослідженню напряму «поетичного кіно». Першою 
ґрунтовною монографією, яка об’єктивно висвітлювала творчість режисерів поетичного кіно і реабілітувала 
цей мистецький напрям була «Поетична хвиля українського кіно» відомого кінокритика Л. Брюховецької [5]. 
В окремому розділі авторка обґрунтувала недоцільність звинувачень на адресу фільму С. Параджанова 
«Тіні забутих предків». На її думку, «Тіні забутих предків» – це один із щасливих винятків, коли автори 
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фільму не тільки не зашкодили повісті, а навпаки, дали повісті нове дихання, нове життя» [5, 67]. А 
негативне ставлення влади до цього фільму Л. Брюховецька пояснює тим, що він спонукав до роздумів: 
«Фільм важко звести до однієї ідеї – він багатоплановий, поліфонічний. Одна з найголовніших ідей  – 
утвердження духовного начала в людині» [5, 69]. 

Наступною ґрунтовною працею, присвяченою поставленій нами проблемі, стало дослідження 
М. Черненка «Сергей Параджанов. Творческий портрет» [20], де автор аналізує творчість С. Параджанова, 
починаючи з його ранніх фільмів та намагається простежити становлення поетики режисера. «Київські 
фрески» – перша спроба Параджанова створити свій кінематограф, названий Мироном Черненко 
«калейдографом». Водночас, на думку автора, надмірна «живописність», яку режисер використовує у 
фільмах є архаїчною, вона не має нічого спільного з реальністю і не може бути використана для подальшого 
розвитку кіно. 

Творчість С. Параджанова як одного із засновників поетичного напрямку в українському кіно 
розглядається також і в монографії Л. Зайцевої «Поэтическая традиция в современном советском кино 
(Лирико-субъективные тенденции на экране)» [10]. Авторка наголошує на тому, що цьому напряму 
творчості притаманний новий ракурс інтересу до людини, зокрема, її духовного внутрішнього світу, який 
зображується образами та символами. 

Саме в період «перебудови», коли відбулося послаблення цензурних обмежень, стало можливим 
дати відповідь на звинувачення, які прозвучали у статті М. Блеймана. Так, І. Дзюба в статті «Відкриття чи 
закриття школи?» [9] у вигляді діалогу відповідає на суб’єктивні звинувачення кінокритика щодо 
українського поетичного кіно, а в основному фільму «Тіні забутих предків». Він зазначає, що висновки 
М. Блеймана про «школу» не могли бути об’єктивними, оскільки в одній статті неможливо всебічно 
висвітлити це питання. 

В дванадцятому номері журналу «Искусство кино» за 1990 рік було опубліковано декілька статей, 
присвячених пам’яті Сергія Параджанова та зйомкам його фільму «Київські фрески», подано детальне 
обговорення сценарію, його виправлення, неоднозначність дій влади щодо цього фільму і його заборони

 

[15]. Ця інформація дає можливість відтворити всі складнощі сценарію «Київські фрески», що був 
написаний Параджановим разом з письменником П. Загребельним та І. Драчем, який був редактором

 
[1]. 

Тут розглядається перебіг написання сценарію [14, 42] та його обговорення сценарно-редакційною 
колегією, яка позитивно його оцінила [7, 55]. 9 липня 1965 р. сценарій було обговорено на Художній раді, 
на якій виступив С. Параджанов та виклав власну позицію [7, 58]. Саме після цього режисеру була надано 
наступні рекомендації: відмовитися від всього, що відрізняє сценарій від загальноприйнятих; зробити так, 
щоб в ньому було більше образів сучасних радянських людей тощо [7, 60]. 

Після перших проб до фільму, вони були направлені до Держкіно СРСР, звідки надійшла 
неоднозначна відповідь, але була надана згода на продовження зйомок. Це було лицемірство з боку 
влади і Параджанов це добре розумів. Він показував всім бажаючим відзняті кадри «Київських фресок» аж 
поки їх таємно не спалили за наказом нового директора кіностудії ім. О. Довженка А. Путінцева. В 
результаті С. Параджанов з 1968 по 1974 рр. нічого не знімав, оскільки його пропозиції не приймалися на 
жодній кіностудії, а пропозицій були десятки [15]. 

Висновки. Таким чином, Сергій Параджанов був знаковим режисером для України. Він створив 
фільм, який став візитною карткою українського кінематографу. Водночас в історіографії радянського 
періоду можна простежити дві тенденції в оцінці його творчих здобутків як представника українського 
поетичного кіно. До першої групи історіографічних джерел можна віднести поодинокі виступи інтелігенції, 
представники якої були опозиційно налаштовані проти радянської влади та не боялися висловлювати 
свою думку (М. Бажан, В. Турбін, С. Зінич, Н. Капельгородська, І. Дзюба та ін.). Після перших позитивних 
відгуків на фільм С. Параджанова «Тіні забутих предків» з боку кінокритиків та літературознавців, вийшла 
низка оцінок його творчості чиновниками Держкіно СРСР, які звинуватили режисера в надмірному 
етнографізмі та інших ідеологічних невідповідностях, що стало початком серії негативних публікацій про 
поетичне кіно С. Параджанова. 

Велика кількість праць, присвячених саме фільму «Тіні забутих предків» свідчить про інтерес до 
творчості режисера, який виник відразу після виходу фільму на екран в 1964 році, що не вщухає і в сучасну 
добу. Офіційною радянською владою фільм не визнавався, навпаки його вважали важким і незрозумілим. Ця 
думка пронизує і радянську історіографію. Саме після несхвальних відгуків про фільм С. Параджанову не 
затвердили жодного наступного кіносценарію. Через ідеологічну цензуру не вийшли фільми «Intermezzo» (за 
М. Коцюбинським), «Київські фрески», «Ікар»,«Сповідь». 

Лише з початком перебудови та послабленням ідеологічного тиску починають з’являтися публікації, 
в яких переосмислювалися як фільми «школи поетичного кіно», так і діяльність окремих її режисерів. В цей 
час із забуття повертається фільм «Тіні забутих предків», який показують в 1987 р., вперше за довгі роки. З 
погляду сьогодення виникає риторичне питання: «Я якби Сергію Параджанову не заважали і дозволили 
екранізувати всі його сценарії, які б ще шедеври отримав у спадщину український кінематограф?». 
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EXAMINATION OF WORKS OF ART IN THE CHRONOTOP OF CULTURE:  
ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 

 
The purpose of the study is to highlight the essence of the process of preparation of art experts initiated in the independent 

Ukraine. Research methods. The choice of research strategies in disclosing the purpose of the study determined the application of 
system and complex approaches, as well as historical-chronological and comparative methods. The scientific novelty of the obtained 
results consists in the formulation and development of an actual topic, which in scientific terms did not receive comprehensive and 
objective coverage and is first investigated. The results of comprehension of the essence of the process of preparation of expert art 
experts can serve as an important component in the study of contemporary issues of artistic education. Conclusions. The development 
of the socio-cultural space of Ukraine has revealed the objective need to expand the range of work aimed at preserving and protecting 
cultural heritage. The distinction in this sector of the culture of the problem of training specialists with the expertise of experts is a natural 
phenomenon. It was emphasized that such training is being conducted at the National Academy of Culture and Arts Management. 
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Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Експертиза творів мистецтва у хронотопі культури: аспекти професійної підготовки фахівців 
Мета дослідження полягає у висвітленні сутності започаткованого в незалежній Україні процесу  підготовки 

мистецтвознавців-експертів. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій  у розкритті мети дослідження визначив 
застосування системного та комплексного підходів, а також історико-хронологічного та порівняльного методів. Використання 
вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у 
постановці і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення та 
досліджується вперше. Результати осмислення сутності процесу  підготовки мистецтвознавців-експертів можуть слугувати 
важливою складовою у дослідженні сучасних проблем мистецької освіти. Висновки. Розвиток соціокультурного простору 
України виявив об’єктивну необхідність розширення спектру роботи спрямованої на збереження та охорону культурної 
спадщини. Виокремлення у цьому секторі культури проблеми підготовки фахівців із компетентностями експертів є закономірним 
явищем. Підкреслено, що така підготовка проводиться у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.  

Ключові слова: мистецтвознавець; експерт; підготовка спеціалістів; кафедра; культурна спадщина; Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв. 

 
Карпов Виктор Васильевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой искусствоведческой экспертизы Национальной 

академии руководящих кадров культуры и искусств 
Экспертиза произведений искусства в хронотопе культуры: аспекты профессиональной подготовки 

специалистов 
Цель исследования заключается в освещении сущности начатого в независимой Украине процесса подготовки 

искусствоведов-экспертов. Методы исследования. Выбор исследовательских стратегий в раскрытии цели исследования 
определил применение системного и комплексного подходов, а также историко-хронологического и сравнительного методов. 
Использование указанных методов исследования способствовало получению собственных результатов. Научная новизна 
исследования заключается в постановке и разработке актуальной темы, которая в научном измерении не получила 
всестороннего и объективного освещения и исследуется впервые. Результаты осмысления сущности процесса подготовки 
искусствоведов-экспертов могут служить важной составляющей в исследовании современных проблем художественного 
образования. Выводы. Развитие социокультурного пространства Украины обнаружил объективную необходимость 
расширения спектра работы направленной на сохранение и охране культурного наследия. Выделение в этом секторе культуры 
проблемы подготовки специалистов по компетенциями экспертов является закономерным явлением. Подчеркнуто, что такая 
подготовка проводится в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. 

Ключевые слова: искусствовед; эксперт; пилготовка специалистов; кафедра; культурное наследие; Национальная 
академия руководящих кадров культуры и искусств. 

 
The development of the socio-cultural space of Ukraine in the entry period of independence was marked by 

the stagnation of cultural practices which were adopted during the Soviet period and the emergence of the new 
ones. In particular, we are talking about the collection of cultural values and objects of art. This process took place in 
the Soviet era, but it was affected by the dominant position of state museums. The role of public institutions faded 
away, and private initiative appeared dominant for various reasons during the period of social transgression. There 
was not only a layer of collectors, but also traders and dealers, who formed the private market for the movement of 
collectibles. This market rapidly acquired mature forms quickly and went beyond the borders of the country, became 
an element of the international market system of cultural values trade. 

However, governments in the field of culture did not notice the significance of the mentioned process 
immediately and the need to carry out training in this area. The case at the customs border which occurred with a 
representative of the diplomatic corps of one of the European countries was typical and led ultimately to the support 
of the initiative of specialists to introduce the training of art critics with a specialization of the art market expert. The 
diplomat exported a copy of Rodin's sculpture from Ukraine to complete the own collection. The incident had to be 
pacified at the highest level by the President of Ukraine at that time - L. D. Kuchma. The case showed the absence 
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of a precise mechanism for controlling the border crossing, but also the lack of an adequate number of specialists in 
the field of culture and art, in particular in the area of art expertise. 

Rector of the State Academy of Culture and Arts Management (since 2010 - National), Professor V.G. 
Chernets criticized this diplomatic incident and supported the initiative of specialists and the public in training 
specialists in the field of cultural values expertise by the academy. The department of art history and expert 
activities was established for the preparation of the art experts by the decision of the Academic Council of the 
Academy in 2001. 

The formation of the department of art expertise occurred during the main shaping processes of the 
independent Ukrainian state. The lecturers of the department borrowed the experience of teaching the history of the 
fine arts in the leading departments of higher educational institutions of the country and added author's educational 
and methodological developments in the field of examination and evaluation of cultural values, which became a 
central feature of the department and distinguishes it from other art history and museum departments. 

The creation of the department provided for the training of art historians and experts with the skills of materials 
research, appraisers, auction and gallery art specialists as well as specialists, who comprehensively master the 
basics of working with works of art, collectibles, and archaeological finds. 

The first meeting of the faculty of the department was held on September 5, 2001, which can be considered 
the Day of the department, chaired by the head of the department of art history and expert activities - the famous 
Ukrainian art historian, doctor of art history, honored cultural worker of Poland, academician of the Academy of Arts 
of Ukraine, specialist in the field of cultural values mobility - Professor Fedoruk O.K. The department consisted of 12 
lecturers. The department was attended by lecturers Belyavina N.D., Tereshchenko A.K., Vrublevsky V.B., Ulanova 
S.I., Papeta S.P., Romashchenko V.N., Kovalchuk A.V., Suprun A.T. and the head of the laboratory of the 
department Abbakumov V.A. as a minute taker. The first issue on the agenda of the department meeting was 
considered "the task of the educational process of the department of art history and expert activities for the 2001-
2002 academic year" [1, 1]. 

Head of the Department Fedoruk O.K. introduced each lecturer and staff member of the department. He 
noted that the department is newly formed and was allocated in a separate independent department only in early 
September. Thus, the training of specialists in the specialty “art expert” and “musicologist expert” was carried out 
within the framework of the tasks of the theory, history, and practice of culture department. Fedoruk O.K. noted an 
exceptional faculty of the new department, which consists of 3 professors, 3 associate professors as well as 
lecturers, who have extensive practical experience and are well-known experts in the field of art history and 
musicology. 

The head of the department referred the provision of a high scientific and professional level of teaching the art 
disciplines, adherence to the primary strategy of educational and teaching activities, providing students with the 
necessary literature to the central issues of the educational process of the department for the 2001-2002 academic 
year. Fedoruk O.K. outlined the main activities of the department in the framework of the academy concept. These 
areas were educational work, organizational and methodological work, scientific work and social events. 

Lecturers of the department attended the discussion. In particular, deputy head of the department, dean of the 
faculty of art Belyavina N.D. noticed that taking into account the fact that the department is new, it is necessary to 
start "from scratch." She noted that from the Department of Theory, History, and Practice of Culture, "we took several 
programs that were developed in that year" [1, 2]. The task of the department and each lecturer was to develop 
educational and methodological complexes for each discipline, to improve the content of educational and thematic 
plans, and to provide methodological support to the educational process. 

An essential task for the newly created department at the entry stage of work was preparation for the 
accreditation of a specialty which included, first of all, the training modules development. In October 2001, at the 
session of the department, the plan for the preparation of curricula was reviewed and approved. This month the 
faculty was expanded by new lecturers - Menzhulin O.I., Tkachenko N.M., Balakina M.M., Mal'kov S.V., Bondarenko 
M.I. and Vakulenko Y.E. In January 2002 Cherkassky L.M. and Revenok N.M. joined the faculty staff. Thus, the 
team of the department was represented by experts in art criticism, restoration as well as cultural and museum 
practices. 

General subjects of educational disciplines were worked out, which included the following: instrumental study 
(Belyavina N.D.); the history of foreign art (Papeta S.P.); the history of ancient art (Papeta S.P.); material science 
(Balakina M.M.); the history of decorative arts (Mingzhulin O.I.); the history of musical art (Tereschenko A.K.); the 
basis of the national policy of preserving the historical and cultural heritage (Vrublevskaya V.B.); examination of 
works of arts and crafts (Mingzhulin O.I.); examination of cult attributes (Romashchenko V.M.); examination of works 
of fine art (Vakulenko Y.E.); basics of restoration of artistic works (Romashchenko V.M.); fundamentals of museology 
(Vrublevskaya V.B.); research methods and technical means of expertise (Vakulenko Y.E.); specialized art creativity 
(in December the subject was changed to a new one: "theory of fine art") [1, 12] (Kovalchuk O.V.); the history of fine 
art for musicologists (Papeta S.P.); examination of wind musical instruments (Mal'kov S.V.); examination of strings of 
stringed instruments (Belyavina N.D., Ayrov A.I. and Gutsulyak V.D.); research methods and technical means of 
examination (Bondarenko M.I.); basics of acoustics of musical instruments (Bondarenko M.I.); contemporary musical 
art (Suprun O.V.); contemporary fine art (Fedoruk O.K.) folklore (Suprun O.V.); analysis of musical works (Ulanov 
S.I.) [1, 4]. 
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The issues of individual plans of lecturers, schedules of mutual interviews, consultations, conducting open 
lectures, advanced training, approval of curriculum programs were considered at the sessions of the department. It is 
interesting that at the session of the department there was discussed the development of the material base of the 
educational process and the creation of a museum for the study of art experts. It was decided to apply to the 
Academy's administration with a request to allocate a room for the museum and additionally enter the posts of two 
senior laboratory assistants in the staffing schedule [1, 10], but this idea was not implemented. 

In the field of view of the department, there was a question of professional development for lecturers of 
aesthetic education, musical schools, cultural institutions, restoration institutions, museum workers. In these areas of 
training, in March 2002, four groups of listeners arrived. Continuous attention was paid to the issue of methodical 
provision of the educational process - the issues of preparation of the topics of seminars and practical works were 
discussed with their plans and the provision of literature, control works, themes of course papers and diploma 
papers, students' independent work, exams, educational and thematic plans for further training, etc. 

There was a discussion about the students' choice of diploma and course papers at the department. Fedoruk 
O.K. noted that the department offered students the selection of the topic, but according to his view, most of the 
students should choose topics by themselves [1, 22]. According to the lecturer Papet S.P., the students should 
determine the topics for the diploma research by their interests, and the department should give students the right to 
choose. The students acted with the initiative to listen to additional topics of lectures and, in particular, some of the 
subjects of the Judaica were interested. 

In June 2002, the lecturers of the department reported about conducting vocational guidance work among the 
students. In particular, as Malkov S.M. mentions, "we with the associate professor of the department Ivanov L.M. 
(entered the department in May 2002 - the author's commentary) made a schedule of visits to educational institutions 
and meetings with applicants. At the meetings, the applicants expressed interest in a new specialization, many 
questions were asked, on which we gave full answers. "[1, 26] In turn, Papeta S.P. met with antique shop staff, who 
talked about specialty peculiarities. The result of this work was the recruitment of 12 students with a second higher 
education to a second course, which began on October 15, 2002. 

The department developed the normative base of a new specialty, determined its content and professional 
orientation of training for the first time in Ukraine. The absence of expert lecturers marked the work of the 
department, and, therefore, some individual lectures were transferred to subsequent semesters [1, 37]. 

In August 2002, at the meeting of the department, the question about the creation of an expert laboratory with 
appropriate equipment and the provision of the premises for this arose again. There were also personnel changes in 
the department – Revenok N.M. was appointed the secretary of the department and Lysenko-Tkachuk I.V. - the 
deputy head of the department. The department has a new specialization - choral art and, as Yurchenko M.S. said, 
"we will start everything from scratch "[1, 30]. 

The analysis of the first year of the department formation testifies to the superiority of the specialty 
musicologist-expert, which is explained by the presence of the teaching staff and existing work experience in the field 
of musical art, and the problematic specialization formation of art expert in the area, of which there were no general 
developments in educational and methodological literature. The urgent question was the creation of scientific 
potential of expert activity in the field of art. However, specialization was in demand, which was confirmed by a set of 
students, and the mentioned fact opened the prospects for the promotion of a specialty.  

Through the example of the new specialization - choral art, we note the lack of targeted policy in the 
development of the specialty at an entry stage. This state of affairs changed in June 2003, when it was decided to 
supplement the non-essential disciplines to deepen the preparation of art historians and concentrate on the 
qualifications of an art expert. There was a correction of the names of academic disciplines; as an example, lecturer 
Vakulenko Y.E. proposed to change the name of the discipline "Methods of research and technical means of 
examination" to a new one: "Special methods of artworks research." The title of the discipline "Biblical Literature" has 
been changed to "Iconology." New educational disciplines were introduced to the department's curriculum: "Basics of 
auctioning," "Fundamentals of scientific research," "Fundamentals of the restoration of artworks." On the proposal of 
the head of the department, Fedoruk O.K. excluded all disciplines associated with the music profession and included 
disciplines that had to deepen the training of art experts: "Introduction to Restoration," "Description and Analysis of 
Art Monuments" and "Museums of the World." 

The issue of creating an expert laboratory moved in October 2003 - Fedoruk O.K. said that a laboratory of 
expertise would significantly improve the educational process and help to demonstrate the methods of examination 
of artworks to students as well as to facilitate students' acquisition of the skills and abilities envisaged by the 
program. Veretko N.V. proposed to consider the work plan of the laboratory and the responsibilities of the laboratory 
manager. On the proposal of Menzhulin O.I., the name of the laboratory was specified as "Laboratory of examination 
of artworks of the Department of Art and Expertise" [1, 52]. 

The problem of the development of the material basis of training was constantly relevant - in October 2003, 
the issue was the acquisition of new computer equipment and the creation of conditions for the assistance of 
lecturers in the production of teaching aids and auxiliary material for lectures. In April 2004, this issue was on the 
agenda of the department. In particular, it was noted that lecturers do not have the conditions for the presentation of 
their lectures, there is no possibility to print documents on the faculty, and teachers prepare their illustrative material 
at their own expense [1, 77]. 
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At the final session of the department in June 2004, it was noted that the academic year was striking. A 
number of drawbacks were identified, which should be taken into account when planning the work of the department 
for the next academic year. Students of the 1st and 2nd years of training generally have successfully passed the 
credit-exams session. Students of a correspondence form of education expressed the desire to study more 
professional disciplines. 

Compared with last year, the graduates of the 2003-2004 academic year demonstrated solid knowledge of 
the specialty, from theory, both history of fine arts and expertise. The responses to the state examinations were 
clear, complete, and engaging. Students worked a lot on the accumulation of material, showed knowledge of the 
principles and methods of expertise, creative work on the diploma and in-depth understanding of the specialty. The 
defense of diploma works was held at an appropriately high level under the chairmanship of V. Perevalsky. Works by 
Leusha M.O., Klevchuk M.M., Kurakov V.М.  were recommended for printing due to their high level of performance, 
innovative approach and in-depth research of unexplored issues [1, 75]. The gold medal for teaching the department 
was recommended to hand over to Klevchuk M.M. and the silver one to Leusky M.O. 

In 2004, in connection with the general preparation of the Academy for accreditation (IV level of higher 
education), a decision to prepare for the licensing of the magistracy and the opening of the qualification "expert in art, 
gallery manager and exhibitions" was made. Kuzyanets O.V. was appointed responsible for the preparation of 
documents for licensing because of his considerable practical experience in this sphere. 

Educational and methodical work was carried out, work on the professional orientation of an entrant brought 
positive results during the enter training campaign. In 2004, 20 students enrolled in the "Fine Arts and Decorative 
Arts" specialty training course. 2  students entered the second year and 7 students - the third year. 20 students 
joined the third year and 13 students - the fourth year of the extramural form of study. Total 64 students came to 
study. Since September 2004, a new stage in the formation of the department and the specialty of art expert-expert 
have begun. Afanasyev Y. L. become the head of the department. There were personnel changes among the 
professorial and lecturers staff. The department included Iskvarina K.V., who became the deputy head of the 
department and Shepa D.V., Oryluk K.V., Romanenko U.V., Rud-Mayevskaya I.A., Bilous L.S. New head noted that 
the department's available teaching and methodological support for professional disciplines does not take into 
account changes in curricula that have taken place over the past years, and some disciplines do not have the 
appropriate software and methodological support. At the same time, Afanasyev Y.L. offered to combine some 
courses, such as "Examination of subjects and attributes: manuscripts and early printed matter" and "Examination of 
subjects and attributes: archival documents," as well as some disciplines were removed. 

This fact testifies to the constant search for the correspondence of professional disciplines to professional 
competencies and is the result of the art-expert specialty development. 

At the September 2004, the department returned to the question of the work of the educational and creative 
expert laboratory. The head of the department informed that in connection with the creation of the laboratory, it was 
necessary to equip it with particular means and reagents. Head of the laboratory Krez V.V. reported on the work 
which was done and noted that lists had been compiled for the purchase of equipment and materials, but there was 
a need to work more closely with the lecturers to link the work of the laboratory with the learning process. For 
successful work, the laboratories decided to instruct all lecturers to prepare the necessary illustrative and laboratory 
materials, in particular, electronic videos for work on a multimedia projector, object samples of art technologies and 
materials, and the head of the laboratory determined the list of necessary technical means for ensuring the 
educational process of the department. 

April 2005, the department raised the issue of expanding the material base of the laboratory and proposed the 
establishment of a Center for the Examination of Cultural Values, to develop its statute and organizational structure. 
Such a center was formed but not as a part of the department. 

The new 2005-2006 academic year was marked by changes in the staffing of the department. On the place of 
the lecturers, who were retired, the new ones came - Barshynova O.G., Vinogorodskaya L.I., Chernaya L.G., 
Parkhomenko N.V., Sklyarenko G.Y., Voevodin O.P. Popularity of the art expert specialty marked the admission of 
the 2005 year. 27 students were recruited on the first course, 12 students on the third year of the extramural form of 
study, 4 expressed a desire to study on the external form of education. 

In this academic year, the lecturer' attention was given to the practical aspects of student training. To improve 
it, the following practices were introduced in accordance with the courses; for the second course - an educational or 
museum-studying, which provides acquaintance with the principles of organization of the museum, acquaintance 
with its exposition, funds, their cataloging, guided tours; for the third year - production with excursion-pedagogical 
orientation, without leaving the education. The basis of practice was provided by the children's art school of Kyiv. The 
student had to work out and conduct an excursion on the memorials of Kiev for children. The preparation of such an 
excursion included the lesson plan and the text of the excursion; for the fourth, there was provided an expert practice 
with the separation from education. 

The beginning of the new 2006-2007 school year was marked by the stability of the personnel potential of the 
department; its rows were filled by only two new lecturers - Denisyuk O.Y. and Gerasimenko L.P.  The beginning of 
the next academic year did not bring changes in the personnel of the department, which positively influenced the 
level of teaching and methodological support of the educational process. 

The results of the recruitment of students in 2007 showed the interest of entrants in acquiring the profession 
of the art expert. 16 students were enrolled in the first course of full-time education and 14 ones - the third year of the 
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extramural form of study. 2 students have expressed a desire to study on an external form of study. However, the 
head of the department is Doctor of Philosophy, professor Afanasyev Y..L. noted that the auditorium and material 
support does not allow a larger number of students [1, 114]. 

18 students of the first year of full-time education and 30 students of the third year of the extramural form of 
the study were accepted for training in 2008, for the specialty "Fine Arts and Decorative Arts" qualification "art-
expert." 15 students of full-time study form and 22 students of the extramural form of the study were accepted for 
Master's degree for the first time. The material and technical support of the educational process improved - two 
audiences were equipped with widescreen televisions. Lecturers were given the opportunity to demonstrate in their 
lectures slides with illustrations of works of art, which improved the quality of teaching. In the updated classrooms, 
there were delivered opened lectures by Nesterenko P.V. on the topic "Numismatics as a branch historical discipline" 
and Belichko N.Y. on the theme "Painting of Spain in the XVII century" [1, 180]. 

The results of admission of students in 2009 indicate a stable popularity of the profession. This year, 14 
students of the first year of full-time study and 30 undergraduate students of the extramural form of the study were 
accepted. 15 students of full-time study form and 19 students of the extramural form of the study were admitted. The 
staff of the department did not change, and in comparison with last year, it decreased by 4 lecturers. In total, in the 
2009-2010 school year, there were 18 lecturers - 5 regular lecturers, 12 part-time and 1 - one-year contract. 

On November 26-27, 2009, the Department organized and held the All-Ukrainian Scientific and Practical 
Conference "Modern Problems of Art Study Expert Evaluation of Cultural Values and Collectibles." The holding of 
such a conference proved the maturity of the scientific and pedagogical potential of the department, the importance 
of the methods of expertise for the development of the theory of art criticism and certain recognition of the problems 
of art criticism in the field of science. 

At the same time, the training of Master's degree students revealed the difficulties associated with their 
employment, which showed the underdevelopment of the labor market in this area. On the other hand, there was a 
problem of academic disciplines content for the preparation of Master's degree students, which was dictated by the 
different, inadequate elaboration of the practice of using evaluation techniques in the field of the circulation of art 
objects and cultural values. As an example, 13 out of 20 third-year students of the ME-86 group wrote a letter 
refusing the special course "Actual problems of the political history of Ukraine" due to its politicization [2, 8]. 

The 2010-2011 school year was marked by the admission of 27 new students to the first year of study form 
and 18 for the third year of education, two students enrolled in the second year of full-time undergraduate education, 
15  - undergraduate enrollees and 18 full-time students were admitted to the Master's degree. In total - 80 students. 
The staff of the department did not change - 4 regular lecturers, 12 part-time and 1 - one-year contract. 

Since October 2010, the process of preparing art experts has gained new sound. Rector of the Academy 
Chernets V.G. elected new head of the Department of Art Studies and Expertize was appointed - Professor Sivers 
V.A., Doctor of Philosophy. The rector noted in the speech that Sivers left the administrative work and went to 
science by his own initiative. He worked as the head of the department, the dean of the faculty and knows well the 
educational process. The rector expressed his gratitude to Afanasyev Y.L. for his fruitful work and stressed that 
during the years of his work on this post the pedagogical staff of the department was formed, the staff of the 
department was strengthened by experts and practice bases. According to Afanasyev, the department was at the 
top of its development during the mentioned time [2, 31]. 

In December 2010, the head of the department consistently held meetings with students of the third year of 
education and Bachelors. The students expressed a number of suggestions aimed at improving the educational 
process. In particular, to distribute the load in the semesters and in the courses, reduce the number of disciplines in 
the humanities and science education, the legal block, increase the number of academic hours of professional 
training, combine the close-content disciplines, remove courses that repeat the school program, improve the content 
of the courses concerning expert disciplines and introduce additional ones [2, 41 - 45]. 

Sivers V.A. suggested creating the Institute of Art and Jewelry Expertize by taking into account the needs of 
the market, working places in the field of art criticism examination by[3]. Such institute was formed and the 
department of art criticism and expert activity and the department of jewelry mastery were parts of the mentioned 
segment. The director of the institute was Professor Sivers V.A., and his deputy on organizational and 
methodological work was Doctor of Art Studies, Professor Romanenkova U.V. Professor Platonov B.O.  became the 
head of the department of art studies and expert activities since October 2011[2, 101], and professor Romanenkova 
Y.V. - head of the Department of Jewelry Art. Also, the name of the department was clarified - the direction of 
valuation activity was supplemented. Within the newly created institute, the concept of the development of the 
department was corrected and the qualification of Master's degree "art expert, appraiser" was changed to "art expert, 
gallery and auction specialist." 

Lagutenko O.A., Maksimov S.Y., Shkolna O.V., Mikhalevich V.V., Kapustian O.M., Zikeeva S.G., 17 
Bachelors of the first year of full-time education and 15 - the extramural form of study joined the department in the 
2012-2013 academic year. 18 submitted applications for 3 year of the extramural form of study; 7 full-time students 
and 17 students of the extramural form of study applied - the total of 77 people. Thus, 169 students studied at the 
department, 83 of which are full-time students [2, 141]. 

In 2012, the period of reform continued. From September 2012 the department received the old name - art 
studies and expert activity [2, 140]. In February 2013, in connection with the reorganization of the Institute of Art 
Expertize and Jewelry Art, the Department with the name "Department of Applied Art Studies, Art Expertise and 
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Jewelry Art" [2, 161] was headed by Doctor of Art Studies, Professor Romanenkova U.V. In April 2013, the 
restructuring of the Academy and the new subordination of the department took place [2, 163]. However, in 
September 2013 the department was already named as a department of Jewelry Art [2, 170]. 

However, in September 2013, the head of the department was appointed experienced practitioner and 
theoretician in the field of appraisement and expertise of cultural values, Professor V.V. Indutny was appointed the 
head of the department. He returned its old name - the Department of Art Studies and Expert Activities. The main 
issues of the Department's work were the restructuring of the academic groups of the first-year full-time and part-time 
forms of study, which was solved in the working regime [4, 1] and the question of the integration of curricula for 
students of the first year of full-time and part-time study for specialties "Art Expert" "and "Artist of jewelry "[4, 7 - 8]. 

The 2014-2015 year traditionally began with the session of the Department of Art Study and Expertize, which 
considered the issues of changes in curricula and approval of lecturers' teaching load. From the minutes of the 
meeting held on August 28, 2014, we found out, who worked at the department at this time - Indutny V.V., Maksimov 
S.Y., Mikhalchuk V.V., Morozov A.Y., Platonov O.B., who were regular lecturers. Part-time lecturers were - 
Kravchenko N.I., Kulivnik M.O., Remizovsky I.O., Mikhaylevich V.V., Nesterenko P.V., Petrushevsky A.O., Revenok 
N.M.; year contracts were concluded with Shataylo Y.M. and Cherkassky L.M. The methodologist of the department 
was Kryvtsova A.M. [5, 219]. 

An important milestone of the department's work was the introduction of the latest innovative model of training 
- the "Art-A" auction in 2013. The auction was organized by students of art historians and students of the Department 
of Jewelry Art in conjunction with the Center for Ukrainian Culture and Arts under the direction of Dolesko S.V. The 
funds received from the first auction were aimed at assisting in the treatment of cancer patients. Subsequently, such 
auctions were held in 2015 and 2018 and acquired a permanent form of training [6]. 

Rector of the Academy Professor Chernets V.G. reported changes in the leadership of the department in 
connection with the dismission of Professor Indutny V.V. at the session of the Department on December 12, 2014. 
Chernets presented the new head - Candidate of Arts, Mazur V.P., who worked on this post until October 2017. The 
rector emphasized the leading role of the department in the structure of the Academy and expressed concern about 
the state of its development. According to him, the department is clearly in need of modernization of training 
specialists in the field of art criticism. He highlighted the improvement of vocational guidance work [5, 190]. 

In August 2015, a decision to reorganize the Academy's structural subdivisions was made[7], and the 
department received a new name - the Department of Art Expertise and became a member of the Institute of Art 
Management and Event Technologies (Director of the Institute Dichkovsky S.I.). At the first meeting of the newly 
formed department, the results of the student recruitment were summed up. Mazur V.P. reported that "the contingent 
of students was formed by the results of the competition for submitted papers in the full-time and part-time 
departments" [5, 162]. In the 2016-2017 academic year, the professors Kuderskaya N.I., Mischenko I.I., Bray N.A., 
Solarska-Komarchuk I.O., Belichko N.Y. and Timchenko T.R. as part-time lecturers joined the Department. [5, 94]. 

In 2016, the Department initiated conducting of the international scientific-practical conference "Museums and 
Restoration in the Context of Preserving the Cultural Heritage: Current Challenges of the Present" in conjunction with 
the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve. The mentioned conference has become a permanent 
form of scientific activity of the Department and is held annually [8]. 

On November 17, 2016, the traditional meeting of the rector of the Academy Professor Chernets V.G. with the 
teaching staff of the department took place. The rector expressed hope for the further sustainable development of 
the department, stressed the need for modernization of teaching and methodological support of educational 
disciplines. In his speech, he paid a lot of attention to the issue of the importance of conducting vocational guidance 
work among schoolchildren. [5, 84]. 

The results of the campaign in 2018 showed positive changes – compared with 2017, the numbers have 
almost doubled. 20 Bachelor's entrants (12 in 2017), Master's level - 37 (22) and Doctor of Philosophy 10 (4). There 
was a renewal of the teaching staff. Nessen I., Parkhomenko N., Adrianova O., Tatievskaya I., Revenok N.N., 
Shman S., Goncharova O. came to the department to teach and began teaching practice, Krivets Y. joined the 
Department as a methodologist. 

The analysis of state policy in the field of examination of cultural values [10] shows that the developers when 
drawing up legislation in the area of cultural practices conceptually relied on the experience of state institutions. The 
authority to conduct state expertise in the transfer of cultural property across the customs border is provided by a 
significant number of state institutions and organizations. There is no control over the presence in the designated 
organizations of professional experts as well as the requirements for their qualification have not been developed. 
There are also no requirements for the education of such specialists, which affects the development of the specialty 
of art expert adversely. 

In the socio-cultural space of Ukraine, provision of services for the examination of cultural values and the 
training of specialists in this area is the latest phenomenon [9]. In general, the process of preparing experts in art 
critics at the National Academy of Culture and Arts Management can be divided into several stages. The initial phase 
(2001-2003) is characterized by the selection of the specialty of the expert and the creation of the corresponding 
department. A characteristic feature of this stage is the domination of attention to the preparation of a music expert, 
which is explained by the qualifications of the teaching staff, which had a musical education in the vast majority. At 
the second stage (from 2003 to 2010) the specialty of art expert was formed. The activity of the department was 
characterized by the stability of the teaching staff, which allowed to work out the thematic structure of educational 
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disciplines, their teaching, and methodological support. Let us note the substantial influence of restoration techniques 
in the preparation of art experts, which is explained by the involvement into the education restorers along with art 
historians. There was a public recognition of the specialty of art expert, which was reflected in the increase in the 
number of applicants. 

The reformist stage (2010-2017) is connected with the elimination of the department of art studies and expert 
activity, the introduction of a new qualification of a specialist in jewelry art and, subsequently, the return to the old 
skills of an expert in art criticism, the restoration and creation of the department of art criticism. This stage is 
characterized by negative consequences related to the instability of the teaching staff, a decrease in the level of 
teaching, methodological support, and the quality of education.  

At the same time, there was a reappraisal of the experience gained and the formation of a competent list of 
academic disciplines for the preparation of experts that can be noted as a positive phenomenon. The teaching staff 
of the department has preserved the traditions of teaching the fundamental approaches of academic art in 
conjunction with practical skills in art criticism, appraisement of cultural values, and their restoration. 
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«ЛІТУРГІЙНИЙ РУХ» ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ  
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ ТА МУЗИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ XIX-XX СТ. 

 
Мета роботи – виявлення специфіки «Літургійних рухів» Європи XIX – початку ХХ ст. у процесах відродження 

візантійства і пролонгації візантійського концепту в західноєвропейській культурі і музиці. Методологія роботи спирається на 
комплекс методів (міждисциплінарний, історико-культурологічний, генетичний, контекстуально-аналітичний, герменевтичний та 
ін.), що виявляє східнохристиянські (візантійські) стимули розвитку європейської духовно-художньої традиції Нового часу. 
Наукова новизна роботи визначена тим, що в ній вперше обґрунтовано роль Оксфордського, Літургійного рухів і споріднених з 
ними в процесах виявлення східнохристиянської духовно-мистецької якості, що живили культуру і музичне мистецтво 
європейського романтизму і модерну. Висновки. Наведений огляд християнських рухів XIX–XX ст. («Літургійний рух», 
старокатолицтво, «Оксфордський рух», ідеї «Західного православ’я» І. Овербека тощо), свідчить про інтенсивність духовно-
християнського життя Західної Європи, а також про значущу роль у згадуваних процесах східнохристиянського фактору. 
Природним наслідком подібних процесів стало відродження доримської християнської обрядовості (галльської, кельтської, 
мосарабської та ін.), що зумовило наукове вивчення стародавніх богослужбово-співочих традицій та їх специфіки. Подібного 
роду ренесанс «теургічної» якості християнської богослужбової практики обумовив і повернення до традиціоналізму в його 
високому духовному розумінні, що позначилося на специфіці музичної творчості представників цієї епохи, в межах якої 
індивідуалізм авторського самовираження поступається місцем процесам нівелювання даної якості, обумовленим залученням 
до відроджуваних духовно-музичних цінностей «простого серйозного співу» і сакрального «храмового синтезу мистецтв».  

Ключові слова: «Літургійний рух»; «Оксфордський рух»; «західне православ’я»; старокатолицтво. 
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«Литургическое движение» и его роль в западноевропейской культурно-исторической и музыкальной традиции 

XIX-XX ст. 
Цель работы – выявление специфики «Литургических движений» Европы XIX – начала ХХ ст. в процессах 

возрождения византийства и пролонгации византийского концепта в западноевропейской культуре и музыке. Методология 
работы опирается на комплекс методов (междисциплинарный, историко-культурологический, генетический,  контекстуально-
аналитический, герменевтический и др.), выявляющих восточнохристианские (византийские) стимулы развития европейской 
духовно-художественной традиции Нового времени. Научная новизна работы определена тем, что в ней впервые обоснована 
роль Оксфордского, Литургического движений и родственных им в процесах выявления восточнохристианского духовно-
художественного качества, питавшего культуру и музыкальное искусство европейского романтизма и модерна. Выводы. 
Приведенный обзор христианских движений XIX–XX ст. («Литургическое движение», старокатоличество, «Оксфордское 
движение», идеи «Западного православия» И. Овербека и др.) свидетельствует про интенсивность духовно-христианской 
жизни Западной Европы, а также о значимой роли  в данных процесах восточнохристианского фактора. Их естественным 
следствием стало возрождение доримской христианской обрядовости (галльской, кельтской, мосарабской и др.), что 
обусловило научное изучение древних богослужебно-певческих традиций и их специфики. Подобного рода ренессанс 
«теургического» качества христианской богослужебной практики обусловил и возврат к традиционализму в его высоком 
духовном понимании, что сказалось и на специфике музыкального творчества представителей этой эпохи, в рамках которой 
индивидуализм авторского самовыражения уступает место процессам нивелирования данного качества, обусловленным 
привлечением к возрождаемым духовно-музыкальным ценностям «простого серьезного пения» и сакрального «храмового 
синтеза искусств». 
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Актуальність теми дослідження. Розмірковуючи в своїх «Філософічних листах» про долі 
європейської цивілізації, П. Чаадаєв зазначав: «Світ споконвіку ділився на дві частини – Схід і Захід. Це 
не тільки географічний поділ, але також і порядок речей, обумовлений самою природою розумної істоти 
<…> Зосереджуючись, заглиблюючись, замикаючись на самому собі, творився людський розум на 
Сході; розкриваючись зовні, випромінюючи на всі боки, борючись з усіма перешкодами, розвивався він 
на Заході» [9, 145]. Відзначимо, що один з найбільш актуальних аспектів позначеної дихотомії 
сконцентрований протягом, принаймні, двох останніх століть на впливі динамічного Заходу на традиції 
Східної Європи, поки піднесення слов’янського ареалу і «кельтське відродження» XIX-XX ст. не змусило 
Західну Європу згадати про цінності ранньохристиянської «Неподіленої Церкви». Суттєва роль в цих 
процесах належить також «Літургійним рухам», що мали суттєвий вплив на європейську культуру, в тому 
числі і музичну. Специфіка їх взаємодії, відповідно, потребує ретельного духовного та культурологічного 
осмислення. 

 Аналіз досліджень і публікацій минулого та останніх десятиліть виявляє зростаючий інтерес до 
феномену «Літургійних рухів» та його історії, про що свідчать роботи О. Руссо [10], В. Вукашиновича 
[2], Т. Супрун [17; 18], М. Стецкевича [14; 15; 16], Д. Морозової [7] та ін. Однак у більшості з них в ролі 
домінуючих виступають християнсько-богословські аспекти позначеної проблематики, в той час як її 
духовно-культурологічна складова, а також вплив на художньо-мистецьке життя Західної Європи XIX – 
початку ХХ ст. поки залишається поза увагою дослідників. 

Мета роботи – виявлення специфіки «Літургійних рухів» Європи XIX – початку ХХ ст. у процесах 
відродження візантійства і пролонгації візантійського концепту в західноєвропейській культурі і музиці. 
Методологія роботи спирається на комплекс методів (міждисциплінарний, історико-культурологічний, 
генетичний, контекстуально-аналітичний, герменевтичний та ін.), що виявляє східнохристиянські 
(візантійські) стимули розвитку європейської духовно-художньої традиції Нового часу. Наукова 
новизна роботи визначена тим, що в ній вперше обґрунтовано роль Оксфордського, Літургійного рухів 
і споріднених з ними в процесах виявлення східнохристиянської духовно-мистецької якості, що живили 
культуру і музичне мистецтво європейського романтизму і модерну.  

Виклад основного матеріалу. «Тепер підведися, вийди із землі цієї, і повернися на землю 
вітчизни твоєї» (Бут. 31 : 13). Цим епіграфом з Книги Буття відомий німецький богослов XIX ст. І. 
Овербек випереджає свою розмову про відтворення в Європі в XIX ст. «Західної Православної 
Церкви». Дана ідея, так само як проект Стефана Хезерлі, феномен «Оксфордського руху», настанови 
англокатолицтва, старокатолицтва і, нарешті, Літургійного руху, що охопив в XIX–XX ст. як Європу в 
цілому, так і Америку – очевидне свідчення не тільки активного християнського життя в названих 
континентальних регіонах, а й істотної ролі в цих процесах взаємодії різних конфесійних традицій при 
очевидному домінуванні православної якості. В останньому випадку мова йде про фактичне 
відродження в Західній Європі традицій східного християнства в контексті повернення до духовних 
цінностей «православно-кафолічної церкви» періоду неподіленого християнства. На думку Д. 
Морозової, в названий період християнський «Захід і Схід дійсно наближаються один до одного саме і 
виключно в тих точках, де вони відкриваються до свого минулого <…> Нас пов’язує невикорінний, по 
суті, традиціоналізм двох церков, які б конкретні висновки з нього не йшли» [7, 338]. 

Істотна роль в подібних реформаційних актах належала не тільки візантійському духовному 
богослужбовому і святоотцівському досвіду (Переданню), але також і ранньосередньовічній культовій 
традиції (кельтській, галльській, мосарабській та ін.), що активно відроджувалася у вказаний період і 
була співвідносною зі східнохристиянською духовною спадщиною.  

Окреслені процеси зачіпали не тільки літургійну сферу, а й безпосередньо пов’язаний з нею 
«храмовий синтез мистецтв». При цьому першорядна увага приділялася насамперед перетворенням 
духовно-співочої області, що декларувала в більшості випадків повернення до монодії і традицій 
«простого серйозного співу», який виключає диктат авторського композиторського самовираження. 
Відзначимо також, що множинність форм подібного апелювання до патріархально-ортодоксальної 
традиції позначалася не тільки в церковній практиці, але і виявлялася на рівні «культурних ідей», 
показових для мистецького життя Франції, Німеччини, Іспанії, Англії та ін., а також жанрово-стильових 
шукань (ампір, бідермаєр) в музично-історичній традиції названих регіонів. 

Окреслені тенденції духовно-релігійного та культурного життя Європи починають активно 
проявлятися в 30-ті роки XIX ст. Відзначимо при цьому, що їх ґенеза сходить до показових вже для 
початку вказаного сторіччя процесів протистояння ідеалам попередньої епохи Просвітництва і 
соціально-політичним гаслам Великої французької революції 1789 р., що характеризувалися 
домінуванням раціонального фактору і відповідним переосмисленням (аж до атеїзму) християнської 
«картини світу». 

Драматичні події рубежу століть, в тому числі і наполеонівської епопеї, релігійні шукання 
романтичної епохи так чи інакше позначили очевидний дефіцит духовного фактора в свідомості 
європейців першої половини XIX ст. Так Ч. Кінгслі атестує своє століття як те, що «дуже потребувало 
віри і залякане скептицизмом» [цит. за: 12, 166]. Не випадково, на думку В. Раздольської, «Ханс 
Зедльмайр визначив свою книгу, присвячену мистецтву XIX століття, як “Втрата серцевини”, маючи на 
увазі саме втрату об’єднуючої релігійної ідеї, що протягом багатьох століть живила мистецтво <…> 
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становила його високий сенс, його кінцеву мету, його духовну основу» [8, 9]. У подібному визначенні 
очевидним є драматичний тонус позначеної епохи, показовий насамперед для німецького та 
англійського романтизму, представники якого, з одного боку, усвідомлювали «секулярний» дух свого 
часу, нівелювання християнських цінностей, з іншого – ратували за «повернення до витоків», 
поєднане з ностальгією по далекому минулому і духовним ідеалам Середньовіччя. 

Узагальнюючи базові положення бібліографії, що присвячена «Літургійним рухам», відзначимо, 
що їх сутність більшість авторів безпосередньо співвідносить з «...відродженням активної участі 
вірного народу в богослужінні Церкви <...> Літургійний рух являє собою своєрідний літургійний 
ренесанс в житті Католицької Церкви, рух до віри, чітко висловленої на практиці <...> до свідомої 
участі [віруючих] в священнодійствах Церкви...» [2, 13], кінцевою метою якого виступає євхаристичне 
єднання християнської спільноти. У своєму прагненні до відродження справжнього благочестя і віри 
представники «Літургійного руху» незмінно апелювали до «нового відкриття богослов’я ранньої 
церкви, тобто досхоластичної <…> теології християнського Сходу і Заходу» [2, 87], що співвідноситься 
саме зі східнохристиянською традицією. Згідно з висновками Олчіна, «значення літургійного руху 
полягає в тому, що він не тільки зблизив католиків і протестантів, а й допоміг їм встановити живий 
зв’язок зі східним християнством – тією частиною християнського світу, де літургія ніколи не була 
відокремлена від життя громади і богослужіння народу» [2, 211]. 

Окреслені реформаційні перетворення християнського літургійного життя властиві практично 
для всього західноєвропейського регіону XIX–XX ст. Лідером в цих процесах є Франція, для якої в 
дану епоху показова еволюція духовних настанов від ультрамонтанізму першої половини XIX ст. аж 
до ідей відродження галліканського обряду в межах «Вселенської православної церкви Франції» 
ХХ ст. [3]. Ґенеза даного процесу сходить ще до початку XIX ст. до духовно-соціальних позицій Ж. де 
Местра і його сучасників. Як зазначає В. Ткаченко-Гільдебрандт, «в глибині душі він [Ж. де Местр] 
прекрасно усвідомлював, що католицтво з часу Реформації переживає грандіозну кризу, що всьому 
західному християнству необхідно оновлення на основі морально-аскетичних цінностей православно-
кафолічного Сходу» [19]. 

Виникнення «Літургійного руху» в Європі безпосередньо пов’язано з ім’ям ченця-теолога, 
літургіста, абата Солемського монастиря Проспера Геранже (1805-1875), котрий відродив духовні 
ідеали ранньосередньовічного чернецтва, співвідносні з «православною еклезіологією» [10, 284-285]. 
Прихильник ультрамонтанства (на правах учня абата Ламене), що прагнув до «чистоти» відтворення 
римського обряду, він разом з тим був відомий і як історик Літургії у Франції XVII–XVIII ст., що 
«...пропонував в ряді стародавніх єпархій повернутися до римсько-французької літургії, заснованої на 
старо-галліканських чинах» [10, 79]. 

Відзначимо також, що Солемське абатство, починаючи з другої половини XIX і в ХХ ст. широко 
відоме у всьому світі як один із центрів фундаментального вивчення григоріанського хоралу і традицій 
богослужбово-співочого мистецтва, чия діяльність була пов’язана з дослідженнями не тільки 
Проспера Геранже, але і його сподвижників і послідовників – Андре Моккеро, Рене Есбері, Ежена 
Кардіна, Мішеля Югло, Жозефа Потьє та ін. Відродження григоріаніки, її модальної системи справило 
колосальний вплив і на принципи мислення європейських музикантів XIX–XX ст., що позначилося і в 
діяльності «Школи релігійної музики» Л. Нідермейєра, і в Schola Cantorum В. д’Енді та ін. Відродження 
григоріанського хоралу і його поетики ознаменувало жанрово-стильові і духовно-смислові «відкриття» 
і в творчості французьких і франко-бельгійських композиторів і виконавців – К. Дебюссі, Е. Саті, Ш. 
Турнеміра, Ж. Лангле, М. Дюпре, Ш. Відора, Л. Вьєрна, П. де Маленгро та ін. 

Творчість останніх чотирьох авторів пов’язана з появою так званої «органної симфонії», 
інтонаційним і образно-смисловим базисом якої виступав григоріанський хорал. Відроджуючи принципи 
модального мислення і сюїтності-варіаційності (котра формувалася ще в галліканській месі 
Середньовіччя), протиставляючи свої твори концепції класичної симфонії-драми віденських класиків, 
названі автори фактично стояли біля витоків створення типології «духовної симфонії», що відповідала 
сенсам її етимологічного визначення, сполученого в тому числі зі східнохристиянською релігійною та 
культурно-історичною традицією. Закономірним в цьому плані видається не тільки апелювання до 
ранньохристиянських духовних текстів та відповідного церковно-співочого обиходу в «Романських» і 
«Готичних» симфоніях композиторів французької школи, а й, наприклад, «алюзії на знаменний розспів» в 
«Хресній дорозі» М. Дюпре [4, 90]. Позначений духовний «вектор» французької музики XIX–XX ст., заданий 
в тому числі і ініціативами «Літургійного руху», багато в чому визначив містеріальні «виходи» в творчості К. 
Дебюссі («Мучеництво Святого Себастьяна»), Ф. Пуленка («Діалоги кармеліток» і духовно-хорові твори), а 
також О. Мессіана.  

Повертаючись до характеристики особливостей розвитку «Літургійного руху» і його впливу на 
європейську музично-історичну традицію XIX–XX ст., відзначимо, що установка на повернення до 
ранньосередньовічної традиції і її патріархально-ортодоксальних якостей є показовою і для 
Німеччини, в якій дані процеси виявилися сполученими з іменами І. А. Мелера, І. С. Дрея та ін., що в 
тій чи іншій мірі ратували за «необхідність повернення до первісного християнства» і ідеалів «давньої 
Церкви» [10, 133, 141]. В останньому випадку виявляється схожість позицій як католицького 
«Літургійного відродження», так і протестантизму, що первісно апелював до ранньосередньовічного 
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східнохристиянського досвіду. Німецька участь в «Літургійному русі» на початку ХХ ст. пов’язана 
також з діяльністю монастиря Марія Лаах, зокрема, з ім’ям Одо Казеля. Одним з предметів його 
науково-духовних пошуків стала «грецька язичницька містерія як предтеча християнської Євхаристії. 
Згідно дону Казелю, язичницькі містерії представляли собою особливий вид «провіденційної 
підготовки до євхаристичного життя, яке встановить християнство <...> Шульц пише, що теорія 
містеріальної репрезентації Казеля дуже нагадує візантійське розуміння літургії» [2, 66, 70].  

Окреслені глибинні пошуки духовних підстав людського буття і їх християнської ґенези показові і 
для німецької культури XIX ст., що розвивалася на «перетині» романтичної і бідермаєрівської традиції. 
Витоки останньої, що втілювали «велике в малому» і успадкували домобудівний принцип фіксації 
«побуту, пронизаного релігійністю», також походять від патріархально-ортодоксальної традиції, що 
складалася в межах східнохристиянської духовної культури. Виділена стильова якість є показовою і 
для пізньої творчості Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Е. Хумпердінка та ін. Ще однією паралеллю до 
літургійного оновлення є спадщина Р. Вагнера, зокрема містеріально-перетворююча  концепція 
«Парсіфаля», яка виступає «заміною революційного апокаліпсису» [5].  

Особливу значущість позначені процеси зближення західного християнства з православною 
традицією набули в Англії. Саме тут протягом двох останніх століть «склалася абсолютно унікальна в 
духовному відношенні ситуація. У жодній країні світу, ні до, ні після, не було жодної християнської 
деномінації, яка настільки б послідовно, так уперто і настільки масово прагнула б фактично 
перетворитися в іншу християнську деномінацію». Розвиваючи далі цю тезу, Т. Супрун вказує: «Ми 
наполягаємо саме на такому формулюванні, тому що практично офіційно вирішена відмова від 
Filioque, згода з православною інтерпретацією Євхаристійної жертви, визнання канонічності 
шанування Богоматері, святих, а також іконошанування – все це кроки переходу від англіканства, як 
різновиду протестантизму, до православ’я» [18].    

Складність і нерідко драматизм даного конфесійного «діалогу» багато в чому обумовлені самою 
суттю «гіперконцепта» «Християнська церква Англії». На думку Т. Андрєєвої, «зміст і засоби 
вираження сегментів даного концепту настільки різнорідні, що вони можуть розглядатися як окремі 
загальнонаціональні концепти, що існують усередині гіперконцепта. Концепти High Church і Low 
Church мають рівневу структуру» [1, 5]. При цьому «Висока церква» тяжіє до «кафолічності» і 
очевидних «історичних зв’язків зі стародавньою неподіленою Церквою», апелюючи в тому числі і до 
православ’я, в той час як «Низька церква» більшою мірою орієнтована на традиції кальвінізму. 

Актуалізація ідей «Оксфордського руху» в першій половині XIX ст., пов’язаних з відродженням 
духовних цінностей «Неподіленої Церкви» і спрямованістю на зближення з православ’ям, багато в 
чому була зумовлена втратою англійською церквою в названий період її духовного статусу в 
суспільстві і державі. «Церква Англії розглядалася і політичною елітою, і суспільством в цілому, і 
більшістю духовенства насамперед як Establishment, тобто як “встановлена законом”, державна 
Церква»  [16, 233]. Подібного роду світсько-державний підхід в розумінні сутності Церкви фактично 
нівелював її духовні функції, віддаючи перевагу її «корисності», що багато в чому і зумовило 
протестну рішучість позиції представників «Оксфордського руху», для яких ідеалом була «єдина 
нерозділена Церква, що існувала протягом перших століть після виникнення християнства» [15, 53].  

У подібному підході очевидна також позиція сприйняття Церкви як єдиного організму, 
освяченого ідеєю апостольської спадкоємності. Її наслідком стало виникнення так званої «теорії гілок» 
(The Branch Theory), згідно з якою «три апостольські Церкви: Католицька, Православна, Англіканська – 
немов діти одного дерева, незважаючи на зовнішні відмінності, незримо зберігають єдність Соборної 
Церкви. Православна Церква, таким чином, сприймалася англо-католиками як “невід’ємна частина 
Святої Вселенської Апостольської Церкви”» [13]. Вселенський характер сприйняття Церкви як єдиного 
духовного організму, відповідно, породжував відкритість Англіканської церкви до реального діалогу як 
з православ’ям, так і з римським католицтвом, про що свідчать духовні шляхи багатьох її 
репрезентантів – Е. П’юзі, Дж. Кібла, Дж. Ньюмена та ін. 

«Оксфордський рух» виявився вельми резонансним, про що свідчить англійська література та 
архітектура XIX-XX ст. В даному випадку мова йде не тільки про відродження традицій англійської 
готики в діяльності П’юджина, а й про значущу роль «візантійського стилю» в архітектурних проектах 
Дж. Ф. Бінтлі в 1895-1903 рр., який надихався шедеврами Равенни [11, 28].  

Ідеї «Оксфордського руху», що гранично загострювали увагу на питаннях духовного життя і 
богослужбовій практиці, так чи інакше вплинули і на процеси англійського музичного відродження XIX 
ст., на що вказує в своєму історичному дослідженні Е. Уілсон-Діксон [20, 199-206]. Одночасно в XIX – 
початку ХХ ст. зусиллями ряду ентузіастів, шанувальників російського православного духовно-співочого 
мистецтва здійснюється публікація і виконання найбільш відомих зразків даної сфери. Так, наприклад, 
при безпосередній участі У. Дж. Беркбека, який читав в Оксфорді курс лекцій про історію російської 
церкви, в англіканський співочий обиход був впроваджений православний кондак «Зі святими упокій», 
що вперше прозвучав на похоронах королеви Вікторії. Ще одним знавцем і популяризатором не тільки 
російської православно-співочої традиції, а й візантійської, можна вважати Стефана Хезерлі, який 
активно спілкувався під час перебування в 1869 р. в Москві з Дм. Розумовським, О. Горським. Протягом 
досить довгого часу С. Хезерлі знаходився в Троїце-Сергієвій Лаврі, де вивчав стародавні співочі 



Мистецтвознавство  Муравська О. В. 

 316 

рукописи [6]. Широка обізнаність в сфері православного богослужбово-співочого обиходу різних епох 
дала йому можливість написати дослідження «Трактат про Візантійську музику» («Treatise on Byzatine 
Music»). Свідченням сприйнятливості англійців другої половини ХХ ст. до духовних стимулів православ’я 
можна вважати також творчий і духовний шлях Джона Тавенера, для якого православне розуміння 
музики і творчості як «Феосіса», «музичного іконопису» стало визначальним фактором всієї його 
діяльності. 

Подібного роду націленість на духовне Преображення-Обоження людського єства в поєднанні з 
вселенським розумінням сутності християнства, спадкоємних від ідей «Оксфордського руху» і його 
східнохристиянських стимулів, є показовою і для зразків симфонічної творчості британських композиторів. 
Особливий інтерес в цьому плані викликає «Готична симфонія» Б. Хавергала, створена в період між 1919 і 
1927 рр. Вона включає 6 частин, з яких половину складають інструментальні розділи, а заключні частини – 
грандіозну хорову композицію на текст гімну Амвросія Медіоланського «Te Deum», широко затребуваного 
в богослужбовій практиці всіх християнських конфесій. Виконавський склад твору включає 4 змішаних 
хори, дитячий хор, орган, великий оркестр (близько 200 виконавців), що викликає аналогії не тільки з 
монументальними симфонічними полотнами Л. Бетховена, А. Брукнера, але перш за все Г. Малера (8-а 
симфонія). 

«Універсалізм» і «енциклопедизм» «Готичної симфонії» Б. Хавергала проявляються не тільки в її 
масштабах, а й на інших рівнях – жанрово-стильовому, інтонаційному, духовно-образному і смисловому. 
Музична мова твору охоплює монодію, антифони, респонсорій, псалмодію, поєднаних з широко 
трактованою тональністю, політональністю. Визначальна ідея даної симфонії, що зближується з її 
духовними органними аналогами в творчості французьких композиторів (див. вище), орієнтована на 
образ хвали-Преображення, заданий не тільки духовно-смисловими аспектами стародавнього гімну «Te 
Deum», а й готичною архітектурою собору в Лічфілді, що надихав композитора, а також став місцем 
спочинку Чеда Лічфілдського – легендарного православного англійської Святого VII ст. 

Повертаючись до історичних етапів становлення «Літургійного руху» в Західній Європі, необхідно 
також виділити особистість І. Овербека – німецького сходознавця, доктора філософії та богослов’я, який 
викладав на теологічному факультеті в Бонні, але влаштувався пізніше в Англії, пройшов через спокуси 
католицького та протестантського вчення і знайшов себе в кінцевому підсумку в православ’ї. І. Овербек 
стояв біля витоків грандіозного проекту створення «Православ’я західного обряду», який, на жаль, 
залишився нереалізованим, будучи доведеним практично до фінальної стадії. «В основі проекту доктора 
Овербека лежала ідея повного прийняття католиками православної догматики, але зі збереженням 
західного обряду, очищеного від католицьких нововведень, що з’явилися в ньому після великого 
розколу» [21, 327]. Одним з найважливіших стимулів діяльності І. Овербека, як відомо, стали також події 
Ватиканського собору 1870 р., на якому було проголошено догмат про непогрішимість папи, що викликав 
негативну реакцію в значній частині католицького світу. Він багато в чому визначив не тільки появу 
проекту І. Овербека, але і виникнення феномена старокатолицтва, що охопило в кінцевому підсумку не 
тільки Німеччину, але і Францію, Швейцарію, Австрію, Італію, Іспанію. 

Висновки. Отже, наведений огляд християнських рухів XIX–XX ст. («Літургійний рух», старокатолицтво, 
«Оксфордський рух», ідеї «Західного православ’я» І. Овербека тощо), свідчить про інтенсивність духовно-
християнського життя Західної Європи, а також про значущу роль у згадуваних процесах 
східнохристиянського фактору. Природним наслідком подібних процесів стало відродження доримської 
християнської обрядовості (галльської, кельтської, мосарабської та ін.), що зумовило наукове вивчення 
стародавніх богослужбово-співочих традицій та їх специфіки. Подібного роду ренесанс «теургічної» якості 
християнської богослужбової практики обумовив і повернення до традиціоналізму в його високому 
духовному розумінні, що позначилося на специфіці музичної творчості представників цієї епохи, в межах якої 
індивідуалізм авторського самовираження поступається місцем процесам нівелювання даної якості, 
обумовленим залученням до відроджуваних духовно-музичних цінностей «простого серйозного співу» і 
сакрального «храмового синтезу мистецтв».  
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UKRAINIAN SECOND-STAGE NONCONFORMISM: FEATURES OF DEVELOPMENT 
 

 Purpose of the study is to present the author’s standpoint on the issue of inner resistance in the non-liberal Ukrainian art 
community. The research covers the period since the 1960s through 1980s, when the author was a student at the Kyiv State Art 
Institute, a researcher at the Museum of Folk Architecture and Life of the Ukrainian SSR, a senior researcher at the Ukrhudozprom 
(Ukrainian applied arts enterprise), and a member of the Union of Artists of Ukraine. Using the previously unpublished materials (his 
own diary, interviews with the participants in the process, memories of artists, workers and members of the National Union of Artists of 
Ukraine), the author suggests an interpretation of the problem of Ukrainian nonconformism with regard not only to the artistic, but also to 
the sociocultural component of the phenomenon. The methodology employed in the study includes new methods of studying 
nonconformism, built primarily on the author’s own experience. In addition, the methods of art history studies and analysis, the 
structural-functional approach and the method of interviewing were used. The applied methodological approach broadened possible 
understanding of the long-hushed issue of artistic resistance to the official totalitarian doctrine. Scientific novelty of the results. The 
author intends to cover the problem basing on the impartial analysis of the studies of Ukrainian and foreign art historians and on the 
author’s own experience as the participant of the art process of the time. The article for the first time presents author’s personal 
theoretical approach to the important scientific problem, arising from a situation with no unanimous opinion and assessment of the 
artistic phenomenon. Conclusions. The revival of nonconformism as a cultural and artistic phenomenon meant enacting of modernist 
stylistics, embracing forbidden formalism and using postmodern trends within the cultural space of Soviet Ukraine. After the death of 
Stalin historical conditions changed, and the artistic circles reacted on temporary political “thaw” accordingly—that was a start of 
inevitable social changes resulting in new artistic phenomena and new artistic forms. As for the Ukrainian nonconformism, it should be 
noted that it never mimicred artistic life of the West of the studied period. As to the global context, it, undoubtedly, influenced the 
Ukrainian “phenomenon of dissent”. The methodology of the avant-garde ideas, as well as its stylistics, were revived anew in the 
Ukrainian nonconformism of the 1960s through 1980s. The “second revival” of nonconformism in Ukraine was the transgression of the 
so-called “Executed Renaissance” of the 1920s and early 1930s. 

Keywords: nonconformism; dissent; socialist realism; artist; art studies; culturology. 
 
Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, головний науковий 

співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України 
Український нонконформізм другої фази: особливості розвитку 
Мета статті полягає у оприлюдненні авторського бачення проблеми супротиву у невільному українському художньому 

соціумі. Основою дослідження є 60-80-ті роки минулого століття – час коли автор був студентом Київського державного 
художнього інституту, науковим співробітником Музею народної архітектури та побуту УРСР, старшим науковим співробітником 
Укрхудожпрому (Українські художні промисли), членом Спілки художників України. Використовуючи раніше не публіковані 
матеріали (власний щоденник, інтерв’ю з учасниками процесу, спогади митців, працівників та членів НСХУ (Національної спілки 
художників України), автор пропонує прочитання проблеми українського нонконформізму, посилаючись не лише на мистецьку, 
але й на соціокультурну складову зазначеного явища. Методологія пропонованого дослідження полягає у застосовані автором 
нових методів вивчення нонконформізму, побудованих у першу чергу на власному досвіді. Також були залучені історико-
мистецтвознавчий метод та метод аналізу, структурно-функціональний підхід та метод інтерв’ювання у дослідженні поставленої 
проблеми. Застосований методологічний підхід розширив можливості правильного розуміння довго замовчуваної проблеми 
мистецького спротиву офіційній тоталітарній доктрині. Наукова новизна отриманих результатів полягає у висвітленню 
задекларованої теми шляхом неупередженого аналізу досліджень праць українських та іноземних мистецтвознавців та 
власного досвіду автора – учасника процесу, що досліджується. У статті вперше запропоноване власне теоретичне бачення 
важливої наукової проблеми, що витікає із ситуації, коли не існує єдиної думки і оцінки з приводу мистецького явища. 
Висновки. Відродження нонконформізму у якості культурно-мистецького явища означало відтворення стилістики модернізму, 
забороненого формалізму та застосування постмодерністських течій у культурному просторі Радянської України. Видозмінені 
історичні умови на тлі тимчасового «потепління» політичного клімату після смерті Й. Сталіна, спровокували  відповідну реакцією 
мистецьких кіл на невідворотні соціальні зміни, що були викликані новими художніми явищами та новими мистецькими 
формами. Стосовно вітчизняного нонконформізму слід зазначити, що він ніколи не імітував мистецьке життя західного світу 
досліджуваного періоду. Що до світового контексту, то останній, безперечно, впливав на українське «явище незгоди». 
Методологія ідей авангарду, його мистецька стилістика знайшли своє нове відображення в українському нонконформізмі 1960–
1980-х років. «Друге відродження» нонконформізму України стало трансгресією «розстріляного відродження» 1920-х — початку 
1930-х  без застосування митцями жодних медикаментів. 

Ключові слова: нонконформізм; незгода; соціалістичний реалізм; художник; мистецтвознавство; культурологія. 
 
Роготченко Алексей Алексеевич, доктор искусствоведения, старший научный сотрудник, главный научный 

сотрудник отдела теории и истории культуры Института проблем современного искусства Академии искусств Украины 
Украинский нонконформизм второй фазы: особенности развития 
Цель статьи заключается в раскрытии авторского видения проблемы противодействия в несвободном украинском 

художественном социуме. Основой исследования становятся 60-80-е годы прошлого века – время, когда автор был студентом 
Киевского государственного художественного института, научным сотрудником Музея народной архитектуры и быта УССР, старшим 
научным сотрудником Укрхудожпрома (Украинские художественные промыслы), членом Союза художников Украины. Используя 
ранее не публиковавшиеся материалы (собственный дневник, интервью с участниками процесса, воспоминания художников, 
работников и членов НСХУ (Национального союза художников Украины), автор предлагает прочтение проблемы украинского 
нонконформизма, ссылаясь не только на искусствоведческую, но и на социокультурную составляющую указанного явления. 
Методология предлагаемого исследования заключается в применении автором новых методов изучения нонконформизма, 
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построенных в первую очередь на собственном опыте. Также были привлечены историко-искусствоведческий метод и метод анализа, 
структурно-функциональный подход и метод интервьюирования в исследовании поставленной проблемы. Примененный 
методологический подход расширил возможности правильного понимания долго замалчиваемой проблемы художественного 
сопротивления официальной тоталитарной доктрине. Научная новизна полученных результатов, заключается в освещении 
задекларированной темы путем беспристрастного анализа исследований работ украинских и иностранных искусствоведов, а также 
собственного опыта автора – участника исследуемого процесса. В статье впервые предложено собственное теоретическое видение 
важной научной проблемы, которая вытекает из ситуации, когда не существует единого мнения и оценки по поводу художественного 
явления. Выводы. Возрождение нонконформизма в качестве культурно-художественного явления означало воспроизведение 
стилистики модернизма, запрещенного формализма и применения постмодернистских течений в культурном пространстве Советской 
Украины. Видоизмененные исторические условия на фоне временного «потепления» политического климата после смерти 
И. Сталина, спровоцировали ответную реакцию художественных кругов на неизбежные социальные изменения, вызванные новыми 
художественными явлениями и новыми художественными формами. Относительно отечественного нонконформизма следует 
отметить, что он никогда не имитировал художественную жизнь западного мира исследуемого периода. Что касается мирового 
контекста, то последний, безусловно, влиял на украинское «явление несогласия». Методология идей авангарда, его художественная 
стилистика нашли свое новое отражение в украинском нонконформизме 1960-1980-х годов. «Второе возрождение» нонконформизма 
Украины стало трансгрессией «расстрелянного возрождения» 1920-х – начала 1930-х без применения художниками никаких 
медикаментов. 

Ключевые слова: нонконформизм; несогласие; социалистический реализм; художник; искусствоведение; культурология. 

 
Present-day democratic society explores and studies a variety of artistic and cultural issues not 

researched in past historical periods. Currently the focus of attention switched, among others, on the theme 
of artistic resistance in totalitarian states. The literature and fine art of Soviet Ukraine since the 1930s 
through 1980s is probably the least studied subject. This phenomenon has a logical explanation. The 
repressive apparatus of the state was so powerful, and the number of security service agents in the artistic 
environment was so massive that occasional acts of dissent by the artists had no affect on the overall 
historical process. The author proposes to distinguish two stages within the resistance movement of 
Ukrainian artists and writers. The first stage started during the extermination of free artistic groups in the 
early 1930s and lasted until the outbreak of World War II. The second phase took place since the end of the 
1950s and turned out to be more powerful than the first one. It may be assumed that the second stage 
ended during the late 1980s and early 1990s, thus becoming the basis for the third stage of the resistance. 
This massive transformation is rooted in collective rejection of the state-imposed artistic doctrine—socialist 
realism. Group and individual protests that started during the period still periodically occur up to this day. The 
proposed study outlines the events of the second stage of the resistance of the Ukrainian art community and 
reveals the author’s vision of this problem. 

The processes of confrontation between Ukrainian artists and the official doctrine are among the least 
studied issues of art and culture research as of today. Open and latent opposition to the totalitarian system 
has a logical term definition. Nonconformism could be specified as dissent and avertion by an individual to 
the ideological foundations of the ruling regime. Universally, culturology defines the artists’ resistance as a 
different way of thinking, a revolt of a certain stratum of people, denial of state ideology and impossibility to 
exist within the proposed morality. 

As for the history of the term “nonconformism” itself, it dates back to the period of the Reformation and 
to the first “dissenters” against the Church of England during the 16th and 17th centuries. The undermined 
authority of the traditional perception of rational academic and realistic doctrines during the last third of the 
19th and early 20th century initiated the nonconformist artistic experiments in many fields of visual culture. 
This was the period of the first interest of sociology and philosophy in the theory of dissent and civil 
disobedience, which in turn led to the rapid formation of theoretical and terminological foundations of 
nonconformism. Nonconformism, or non-conformance, derives from from Latin “nonconformist”, meaning 
discrepancy, non-uniformity, dissent. The term became particularly relevant for the Soviet Union of the 1960s 
and was used to dub individuals and artistic events that opposed the dominant culture and fine art. The 
1960s entered the history of culture as a period tolerant “towards the only true creative method called 
socialist realism.” “…nonconformism in its essence is a local manifestation of alternative culture” [1, 235]. 
Resistance to the official art doctrine of the Ukrainian Soviet Socialist Republic became a popular theme of 
research papers during the last decades. Probably, the pendulum just swung in the opposite direction. In the 
past, Ukrainian culturologists, historians, art historians were afraid to write the truth about events, when the 
“proposed” method of socialist realism was an official directive. Moreover, its ideologists, in addition to the 
writing of laudatory essays, researches and publication, also spied on those critics and artists, who did not 
profess the official the propaganda. On the contrary, these days there is a desire and an opportunity for art 
historians to research artistic resistance. 

However, the years when the real events were silenced, provoked the other distortion. The period of 
forced silence corrupted the accuracy of the events record, therefore today it is possible to come across an 
entire nonsense, and at times a total lie about events that in fact never happened. One can even get familiar 
with the “participants” of those non-existent events. Many artists who professed the profitable art of socialist 
realism, whose works were exhibited at state art exhibitions, who received thousands of state commisions, 
were later on attributed the dissent with the system by the critics, while this so-called “silent struggle” never 
actually happened to them. Only a very small circle of artists opposed the authorities. Yet a fewer number of 
artists lived in the so-called “inner emigration.” To describe the artistic community of post-war time as a fully 
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supportive of the official art would be an exaggeration. Yet, stating that a significant part of the artists was 
drawn to nonconformism would be exaggeration as well. 

The author of the current paper and his family actively participated in the artistic life of the republic; 
such experience allows not only to draw a realistic outline of the events of 1950s and 1960 but also to 
understand the underlying causes of behavior and actions of the creators and viewers of the art of the era. 
Reflecting on their behavior and actions without a preliminary explanation of some significant circumstances 
(not only of artistic, but also of socio-cultural, psychological, philosophical, and economic nature), would lead 
to bias in perception. 

An important issue in the study of dissenters is the problem of embracing and professing the dominant 
method of the Soviet state—socialist realism. The vast majority of artists in the post-war period willingly 
embraced the proposed artistic method for several reasons. The first reason was not at all artistic, as many 
contemporary critics state, but economic one. It was difficult even to a mainstream artist to stray from the 
artistic method, where academic component remained dominant, and the theme was always a secondary 
issue. Photographically accurate academic depiction—be it a portrait, a genre painting, realistic landscape, 
sculpture or graphics— remained the only way for practically all plot lines. Only under one condition was it 
possible to sell one’s work at a republican or all-Union exhibition or to receive a commision from an artistic 
foundation—the work had to be realistic. Non-realistic work would not make it to exhibition and, of course, 
would not be commissioned. It should be noted that the only source of income for the artist was official art 
exhibitions and official commisions from the artistic enterprises, magazines or publishing houses. 
Consequently, the artist who dared to oppose the existing system faced complete lack of earnings. Before 
the war (1941–1945) and in the first decades of the post-war period fear remained an important factor of 
artists’ obedience, as well as of anybody living in USSR. The fear of getting into a concentration camp 
prompted people to be humble. Only since the late 1950s the public became less afraid of physical 
elimination. After the end of Joseph Stalin’s cult of personality was officially proclaimed, the creative 
intelligentsia enjoyed a relative comfort. However, only to some extent, as a campaign against so-called 
cosmopolitanism unfolded at the turn of the 1950s. Many Jewish and Ukrainian artists and writers fell victims 
of the campaign. 

Previously convicted writers, composers, artists and workers of theatre gradually returned from the 
concentration camps. That marked the start of the first manifestations of dissent with the official art doctrine. 
Therefore the other two components that contribute to understanding the artist’s inner state come to light. 
That is, psychological and philosophical factors.  

It should be emphasized that a number of Ukrainian researchers of culture, historians, art critics, 
depicting the hardships of the time, operated the real facts while building up their storyline. Mainly, they used 
the audio recording of the interviews with the participants of the events. Such studies were issued by Olesia 
Avarmenko, Glib Vysheslavskiy, Orest Holybets, Borys Lobanovskyi, Victor Sydorenko, Lesia Smyrna, 
Galyna Skliarenko, Oleksiy Tytarenko, Oleksiy Rohotchenko, Oleksandr Fedoruk. Foreign scholars also 
turned to the Ukrainian dissenting art: i.e. Matthew Bown, Igor Golomstock, Hans Gunther, Yevgeniy 
Dobrenko, Ekaterina Degot, Aleksandr Morozov, Vladimir Paperny, etc. 

During the post-war era, the artworks of different genres follow this path of dissent with the Soviet 
apparatus. Not only writers and artists but also journalists, composers, folk artists, art critics, literary 
historians are to be mentioned. The present-day democratic society rejects the state pressure on the 
dissenters. This allows correct understanding and right evaluation of the past events. While studying the 
philosophy of the dissenters of the second-stage nonconformist, one should keep in mind, what exactly was 
rejected by the creative community that cast aside the state morale doctrine. The dissenters were opposed 
by the whole army of workers of the ideological apparatus, that is, culture departments at the regional and 
district party committees, special sections of the KGB, the Council of Ministers, Central Committee of the 
Communist Party, Central Committee of the Komsomol, Communist Party committees at the art unions, as 
well as the “conscious” members of the latter unions and their staff that informed curators about the 
dissenters affairs.  

Ardent supporters of aestethic doctrine and morale of the state were assigned to their fellow artists 
who did not embrace socialist realism. The first ones mostly collaborated with KGB (State Security 
Committee) or were its agents and performed curatorial functions. The main lure were the open letters in 
support of one of the imprisoned dissidents. Upon signing this document, investigation of the artist’s affairs 
started, and soon he could find himself behind bars. Ukrainian art researchers did not turn to nonconformism 
for a long time with the situation changing only after the Proclamation of Independence. Finally, there was a 
real opportunity to objectively investigate the movement of dissenters within not only cultural, but social 
context as well. Despite all the hardships of today’s life, primarily the ongoing war, Ukraine remains a 
democratic state. Consequently, the values of the exterminated generations recur, the declassified facts and 
events are returned into circulation and, most importantly, the little-known or unknown names of the artists 
who were not afraid to express their position in relation to uncontested socialist morality and imposed 
method of socialist realism, come out of oblivion. “I will not say that I was starving at the turn of the 1960s. I 
had my daily bread. What was lacking is the sense of freedom and opportunities,” tells Volodymyr Mykyta, an 
art critic and painter from Uzhgorod, in his interview [3]. These days the vast majority of creative students, 
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answering the question on the history of Ukrainian art, would safely state that dissenters’ art of the 1960s 
through the 1980s marked the beginning of free thinking. It also laid ground to the new reflection on the one 
of the most painful pages in the development of Ukrainian art by an art world. 

In fact, there is still no single theory and vision among art historians. Probably this is a sign of a 
democratic society, or perhaps scientists may see and understand commonly known facts from the history of 
art in different ways. In any case, there is none one and only true solution and neither could it be. The author 
has his individual vision of the milestone moments in the development of Ukrainian dissenting art.  

For instance, most of the Ukrainian schoolars date nonconformism as back as early 1960s. There is 
some ground for this statement. The famous Fence Exhibition of Stanislav Sychov and Valentin Khrushch, 
the young Odessa-based artists, was one of the first recorded events of Ukrainian underground. The 
exhibition took place in 1967, when young artists hung their works on a wooden fence beside the local Opera 
House. The credits, inscribed with chalk, stated: “Sychik + Khrushchik.” The Fence Exhibition lasted just over 
three hours and was dismantled by police. The famoust Moscow so-called Bulldozer Exhibition took place 
seven years later—in September 1974. Many scholars consider these events as the official beginning of the 
USSR dissenting art. 

In reality, everything started much earlier. Despite the fact that it is extremely difficult to establish the 
exact date of the beginning or end of the phenomenon or stylistic experiments when it comes to artistic 
processes, in the studies of Ukrainian nonconformism there is a date that according to the author’s opinion 
should be regarded the official start of dissenting art. The author believes that the first nonconformists were 
the Kyiv-based monumental artists Ada Rybachuk and Volodymyr Melnychenko. They became the first 
official opponents to the state art authorities, thus setting the start to the second-stage Ukrainian artistic 

nonconformism.  
I am talking about the notorious newspaper article “Art stands no hullabaloo,” which was signed by the 

famous artists and workers of the Union of Artists of the Ukrainian SSR [4, p. 4]. 
Of course, many critical materials were issued prior to the mentioned one, still, this case was 

pioneering in systematic ruining of students’ future careers by their teachers for not supporting the principles 
of socialist realism. After the intership on Kolguyev island, within the Arctic circle, the young artists in their 
creative works depicted the themes from real life that were not consistent with the principles of the official 
method. ARVM revealed the truth about the terrible life of people of the North, which was prohibited under 
the rules. It did not take long for the punitive apparatus to react. The article was signed by Vasyl Kasiyan and 
Mykhailo Deregus, the famous Soviet artists, both professors. Vasyl Kasiyan was a teacher of ARVM 
(abbreviation for Ada Rybachuk and Volodymyr Melnychenko) in the Kyiv State Art Institute.  

The author considers this fact to be the first official act of dissent because on all previous similar 
occasions the articles critisizing artists or writers had a dead end. None of the accused managed to give an 
answer to accusations. People were afraid to engage into the struggle with the authorities. In this case, 
however, the story had a development. ARVM did issue an answer. Thus, the positional warfare between the 
artists and the leaders of the Union of Artists of Ukrainian SSR—Mykhailo Deregus and Vasyl Kasiyan—
unfolded. The study of the history of nonconformist art during its second stage in Ukraine gives grounds to 
link this phenomenon with modernism. It is reasonable to consider the Ukrainian nonconformist art of the 
1960s–1980s period as a resumption of avant-garde tradition, interrupted by the official ideology of socialist 
realism. The early 1960s in the European countries were the time of worsening problems between the 
authorities and the new or revived old subcultures that logically turned into the counterculture, emphasizing 
the conflict of generations and the eternal irreconcilability of mass and elite art. In the case of the USSR and 
Ukrainian SSR, the conservatism of a totalitarian society, elevated to the rank of public morality, spawned 
nonconformists’ counterculture. “An alternative model of existence,” according to Achille Bonito Olivia’s 
successful definition, finally began to be perceived by different artistic strata. The first ones to realize and 
fulfill this were the young artists. While the mid-1950s and early 1960s in European countries are marked 
with the process of rapid engagement of artists into abstract art, expressionist pop art, the 1960s and 1970s 
generate a large number of new artistic trends: from “new realism”, kinetic art, mail art, minimalism, to “poor 
art”, land art, hyperrealism, and body art. In Ukraine, out of all the mentioned trends, only hyperrealism was 
adopted. The era of postmodernism started globally, yet it had little effect on Ukrainian artists. The vast 
majority of Ukrainian artists continued to work according to the canon of socialist realism and to glorify the 
fictional hero in a non-existent historical plane. Of course, for money. The resistance of Ukrainian artists did 
not cross the country’s borders. The political component even of the ideologically akin countries of the 
socialist camp differed from the Ukrainian one, and the demonstrations of disobedience by the artists of the 
German Democratic Republic, Poland, Czechoslovakia, Hungary were not identical to the manifestations of 
disobedience by Ukrainian artists. 

Ukrainian nonconformist art was asserted as the creativity of individuals, regardless of the region of 
their residence. The region was less important. The process of artistic disobedience started in a city or town 

                                                      

The author considers the first stage of Ukrainian nonconformism to be the struggle of the Mikhail Boychuk fellow artists against the 

official doctrine and apparatus during the 1930s. 
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from an individual artist. There were two options of further development. The artist would either remain 
nonconforming and exposed himself to unemployment upon having no state commissions, to oblivion and 
constant attention of special services or the artist could undergo a serious pressure, intimidation and was 
subsequently “crushed”, damping his desire to dissent. The vast majority of nonconformists were residents of 
Kyiv, Lviv, and Odessa. Nevertheless, there were artists from Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Chernihiv, 
and Sumy. There also are recorded cases of artistic disobedience of workers of the art enterprises of 
Opishnia, Poltava, Korosten. 

It seems obvious that the fate of nonconformism in such a specific society as the Soviet one was set in 
advance. However, something happened that could not have been foreseen by the “art historians” that in fact 
were the plain-clothed KGB agents. First silent and then public demonstrations of disobedience launched 
within the creative unions of artists, writers, workers of theater. Having all the understanding of the grim 
situation, the activists nevertheless did not stop, facing the possibility of oppression, of not receiving official 
earnings and even the worst case scenario of imprisonment. 

The following cultural figures, true innovators and fighters, pleaded for individual non-socialist realistic 
creativity and for conscious standpoint in the Ukrainian second-stage nonconformism: Kyiv—Anatoliy Sumar, 
Valeriy Lamakh, Hryhoriy Havrylenko, Anatoliy Lymarev, Akim Levich, Ivan Marchuk, Feodosiy Humenyuk, 
Oleksandr Dubovyk, Alla Gorska, Ada Rybachuk, Volodymyr Melnychenko, Anatol Navrotsky; Lviv—Roman 
Selsky and Karlo Zvirynsky with their disciples; “informal academy” of Fedir Manailo in Uzhgorod, Volodymyr 
Makarenko (Dnipropetrovsk), Andriy Antonyuk (Mykolaiv); Odesa—Vladimir Strelnikov, Liudmyla Yastreb, 
Oleksandr Anufriyev, Victor Marinyuk, Valentin Khrushch. 

The process of origination of the dissenting art of the 1950s and 1960s in the Ukrainian SSR was not 
identical to the ones in the other Soviet republics and countries of the Eastern Bloc. Ukrainian second-stage 
nonconformist art is a unique manifestation of national consciousness in an uneven struggle between the 
artist and dominant totalitarian regime. 
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Мета статті – простежити історико-культурні передумови створення та функціонування одного з перших в Україні 

державних танцювальних ансамблів, як збирача та популяризатора фольклорного танцю і репрезентатора його у сценічному 
варіанті. Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи: історико-
аналітичний для вивчення історичних, мистецтвознавчих і культурологічних джерел і літератури, пошуково- теоретичний для 
збирання матеріалів,  які підтверджують авторські висновки даної статті. Наукова новизна  обумовлена метою, завданнями і 
проблематикою дослідження, пов’язаного з виявленням культурно-історичних передумов створення Державного ансамблю 
танцю України як форми популяризації народних танців, які в значній мірі збагатили і національне хореографічне мистецтво. 
Висновки. Після визнання у другій половині 30-х років у країні професійних гуртів, як основної форми репрезентації народного 
пісенно-танцювального мистецтва стала відчутною тенденція до створення мережі професійних танцювальних колективів в 
Україні. Одним з перших у 1937 році було створено Державний ансамбль танцю, який з роками все більше набував рис 
професіоналізму і  став одним з кращих в країні, вносячи відчутно частку у розвиток національного хореографічного мистецтва. 
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Историко-культурные предпосылки создания Государственного ансамбля танца Украины как формы 

репрезентации национального искусства народной хореографии 
Цель статьи - проследить историко-культурные предпосылки создания и функционирования одного из первых в 

Украине государственных танцевальных ансамблей, который должен был не только собирать и популяризировать 
фольклорные танцы, но и представлять их в сценическом варианте. Проанализировать организационный и творческий процесс 
в первые годы его существования и выявить роль балетмейстера П.Вирского в определении курса художественного коллектива 
на сохранение национальных культурных ценностей, которые являются неисчерпаемой сокровищницей, из которой питается 
национальное хореографическое искусство. Методология исследования. Для достижения поставленной цели 
использовались следующие методы: историко-аналитический для изучения исторических, искусствоведческих и 
культурологических источников и литературы, поисково-теоретический для сбора материалов подтверждающих авторские 
выводы данной статьи. Научная новизна роботы обусловлена целью, задачами и проблематикой исследования, связанного с 
выявлением культурно-исторических предпосылок создания Государственного ансамбля танца Украины как формы 
репрезентации, а также поиска и сохранения народных танцев, которые в значительной степени обогатили и национальное 
хореографическое искусство. В статье впервые делается анализ ранних концертных программ коллектива. Выводы. После 
признания во второй половине 1930-х годов в стране профессиональных трупп, как основной формы репрезентации народного 
танцевально-песенного искусства, стала ощутимой тенденция к созданию сети профессиональных танцевальных коллективов 
в Украине. Одним из первых в 1937 году был создан Государственный ансамбль танца, который возглавили П. Вирский и М. 
Болотов. Из года в год колектив все больше преобретал черты профессионального ансамбля и становился одним из лучших в 
Украине, внося свою лепту в развитие национального хореографического искусства. 

Ключевые слова: украинское народное творчество; танцевальное искусство; классический танец; этнографические 
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Culture and Arts 
Historical and cultural prerequisites for the creation of a state ensemble  dance of Ukraine as a form of representation 

of national art of folk choreography 
The purpose of the article is to trace the historical and cultural preconditions for the creation and functioning of one of the first 

state dance ensembles in Ukraine, which was supposed to not only collect and popularize folk dance but also represent it in a scenic 
version. Analyze the organizational and creative process in the early years of its existence and identify the role of choreographer P. 
Virsky in defining the course of the artistic team to preserve national cultural values, which is an inexhaustible treasury, which nourishes 
national choreographic art. The methodology of the research - to achieve the goal, the following methods were used: analytical and 
historical for the study of historical, cultural and cultural sources and literature, search-theoretical for the collection of materials 
confirming the author's conclusions of this article. Scientific Novelty. The results obtained are due to the goal, tasks and problems of 
the study related to the identification of cultural and historical prerequisites for the creation of the State Dance Ensemble of Ukraine as a 
form of representation of folk dances, which have greatly enriched national choreographic art. The article analyzes the early concert 
programs of the collective for the first time. Conclusions. After the recognition in the second half of the 30-ies in the country of 
professional groups, as the main form of representation of folk song dance art became a tangible tendency to create a network of 
professional dance groups in Ukraine. One of the first in 1937 was the State Dance Ensemble, headed by P. Virsky and M. Bolotov. 
This collective since the first years of its existence has become one of the best in Ukraine, contributing to the development of national 
ballet art. 

Key words: ukrainian folk art; dance art; classical dance; ethnographic values; professional dance ensemble; actor-dance 
improvisation; tetralized imagery; concert program; folk-stage dance. 
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Актуальність теми дослідження. У середині 30-х років активізувалося музичне і пісенно-танцювальне 
мистецьке життя в Україні. Цьому в значній мірі сприяли постанови державних органів і різноманітні заходи- 
огляди, фестивалі, Декади, тощо. Помітно пожвавлювалася робота аматорських танцювальних колективів, 
які суттєво поповнили професійні державні ансамблі танцю і не лише цивільні, але й військові. Перші виступи 
Державного ансамблю танцю України переконливо довели, що народився справді мистецький колектив, 
спроможний палкою мовою танцю говорити про вдачу і духовну красу українського народу та його культуру. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. За радянських часів та за роки незалежності України 
з’явилося чимало наукових студій присвячених розкриттю загальної картини становлення і розвитку народно-
сценічного танцювального мистецтва, яке базувалося на фольклорному матеріалі, ролі балетмейстерів у 
цьому процесі. Зокрема відчутний внесок зробили Г. Боримська , В. Верховинець, А. Гуменюк , Н. Дем’янко,  
Ю. Станішевський,  Б. Кокуленко, В. Литвиненко, Ю. Вернигор, Є. Рой та інші. Щоправда, у своїй більшості всі 
вони лише фрагментарно торкалися питань пов’язаних з тематикою статті. Суттєву групу джерел складають 
архівні та нормативні документи, що становлять основу державного регулювання процесу формування 
національного народно-танцювального мистецького життя в країні. 

Виклад основного матеріалу. Новий, особливо значний етап в історії розвитку народного 
танцювального мистецтва, започатковує середина 1930-х років, коли було взято курс на його 
професіоналізацію. У культурно-мистецькому  житті країни почав повільно вщухати період експериментів, 
гострої полеміки з традиціями, змагання мистецьких напрямків. На зміну йому приходить період 
наполегливих шукань у сфері народної хореографії з відтінком сценічного реалізму у композиційних 
постановках, плідного розвитку і популяризації народної творчості. Саме в цей час український танцювально-
пісенний фольклор  з елементами традиційної ігрової культури у сценічному варіанті впевнено вступав у 
пору своєї художньо-естетичної зрілості. У творчих колективах почала активно поширюватися національна 
тематика. В країні проводяться огляди народних талантів, Декади літератури і мистецтва у Москві. Кожна 
республіка у своїх сценічних постановках намагається виявити неповторне, властиве лише її національним 
традиціям.  

Звісно, говорячи про здобутки українського народно-хореографічного мистецтва у зазначений період, 
необхідно сказати, що вони мають тісний зв'язок з кращими досягненнями у галузі національної хореографії 
на зламі 20-30-х років минулого століття, коли починає утверджуватися і розвиватися хореографічне 
мистецтво, виразно окреслюються його характерні риси та особливості, пов’язані з глибоко народними й 
реалістичними виконавськими традиціями українського сценічного мистецтва. Вже тоді, незважаючи на всю 
калейдоскопічну пістрявість пошуків, цей різновид національної хореографії помітно виходив на шлях 
народності та реалізму, створюючи значні за своїм ідейно-художнім змістом балетно-оперні полотна («Пан 
Каньовський», муз. М.Вериківського, «Тарас Бульба», муз. М.Лисенка тощо), в яких одним з головних 
виражальних засобів були невичерпні джерела національного танцювального фольклору.  

З метою формування національної культури широких народних мас засобами мистецтва в 
хореографії В.Верховинець готував єтнографічний ансамбль «Жінхоранс» для виступів у танцювально-
пісенному жанрі. Свідченням цього є, наприклад, рецензія в газеті «Більшовик Полтавщини» від 15 червня 
1930 року, в якій наголошувалося , що , вітаючи на сцені театру кожен народний балет – іспанський, 
мексиканський, шотландський тощо, ми не помічаємо, що в нас під боком є свій народний балет – 
український… «Метелиця», «Віз», «Журавлина», «Шевчик» жіночого ансамблю – це художньо-мистецька 
обробка народного танцю, популяризація здорової розваги, матеріал для майбутніх творів майбутнього 
українського балету[10, 3]. Завдяки натхненій праці та майстерності свого керівника «Жінхоранс» поступово 
перетворився на високопрофесійний самобутній мистецький колектив, який отримав за свій професіоналізм 
державний статус «Капелла» [5, 85] Високу оцінку виступом колективу давали спеціалісти хореографам 
П.Вірський, Л.Жуков, О.Соболь тощо, вважаючи, що з його появою настало бурхливе сходження 
українського національного народного мистецтва[8, 30].Справжнім тріумфом українського народно-
танцювального мистецтва закінчився Перший міжнародний фестиваль фольклорного танцю в Лондоні у 
1935 році. Серед запрошених були і артисти з України. 

 Поставлений В.Верховинцем і Л.Жуковим «Триколінний гопак», складався з двох частин – «Козачка» і 
«Гопака». Виступ українських танцюристів мав надзвичайний успіх, про що свідчила перша премія, золота 
медаль і оцінка у лондонській пресі. Зокрема, газета «Times» від 18 липня 1935 року писала: «Все це було 
новим для нас. Українські танцюристи виконували «Гопак» з такою професіональною майстерністю, що 
сколихнули публіку, розпалили її ентузіазм. Ми побачили, який вплив мають народні танці на балет, хоча, 
незважаючи на їх віртуозність, це, по суті, були народні танці [6, 15-16 ]. 

Переможне повернення українських артистів на Батьківщину супроводжувалось численними творчими 
звітами перед трудящими Києва, Ленінграду і Москви. Концертні виступи в столиці було зафіксовано на 
кіноплівку, що дозволило численній глядацькій аудиторії різних регіонів країни побачити славнозвісний 
«Триколінний гопак». Визнання українського народно-танцювального мистецтва на поважному 
міжнародному танцювальному форумі, в якому брали участь представники вісімнадцяти європейських країн, 
мало величезне значення, бо засвідчило перспективність розвитку національної хореографії та 
забезпечувало необхідні передумови для створення на державному рівні професійних танцювальних гуртів. 
Саме вони мали нести у маси самобутню народно-танцювальну культуру, підносячи її на високий 
професійний рівень [9, 82.]. 
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Безпосереднє відношення до професіоналізації українського народно-сценічного танцювального 
мистецтва мала Перша декада української літератури та мистецтва в Москві 1936 року. В рамках цього 
комплексного заходу взяли участь артисти балету Київського театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка, які не 
просто захопили глядачів, а й приголомшили їх своєю грандіозною емоційною наснагою, виконуючи 
«Лондонський гопак» у хореографічній мізансцена опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за 
Дунаєм». Іншим мистецьким колективом , виступ якого позначився глибокою увагою столичної публіки до 
жанрових стильових особливостей опери М.Лисенка «Наталка-Полтавка», був етнографічний колектив 
«Жінхоранс», який виконав обрядові танці та хороводи [7, 32].Народна хореографія цих театральних 
постановок вирізнялась великим смаком і тактом. Для шанувальників оперного мистецтва масштабна 
танцювально-сценічна інтерпретація стала художнім відкриттям. Висока майстерність танцюристів 
захоплювала присутніх в залі. Їх танець був доступним і народним без будь-якого примітивізму, а 
танцювально-фольклорні елементи несли в собі водночас глибоку силу і постійну емоційність[12]. 

Запальні  танці («Гопак». «Козачок») у виконанні київських танцюристів помітно збагатили виставу, 
змінивши уявлення про танцювальний фольклор як про «неповноцінне мистецтво», придатне лише для 
«звесеління простого люду», вщент розбивши цю принизливу, неправомірну для українського народно-
танцювального мистецтва гіпотезу. 

Завдяки змістовній музиці сценічним персонажам вдається відтворити багатогранні життєво правдиві 
образи героїв різних соціальних прошарків тогочасного суспільства. Кожен пластично-образний рух артистів, 
кожен соковитий з національним колоритом танець були усвідомленими та дуже виразними, сповненими 
справжнім національним духом і відповідали характеру української народної хореографії. На сцені діяли живі 
люди зі своїми емоційними почуттями, хвилюваннями, пристрастями. При цьому Павло Вірський і його 
соратник по балетмейстерській роботі на оперній сцені Микола Болотов, пам’ятаючи рекомендації своїх 
кумирів--постановників українських народних танців, своє основне завдання бачили у тому, щоб 
протиставити «стилізованим», «псевдонародним» танцям дійсно народні. А тому танцювальні сцени в опері 
«Запорожець за Дунаєм» митці будували на автентичному етнографічному матеріалі народно-
танцювального фольклору, на що їх надихнула творчість досвідченого українського етнографа і 
мистецтвознавця В.Верховинця та балетмейстера-постановника М. Соболя. 

Танцювальні мізансцени в цій виставі були справжнім відкриттям в українській народній хореографії, в 
якій були сконцентровані її найкращі  риси, зокрема героїка, виняткова емоціональність, віртуозність та 
звитяга чоловічого танцю, граціозність, плавність і жіночність дівочого танцю. Їх правдиве сценічно-образне 
відтворення у театралізовано-фольклорній формі стало можливим завдяки вивченню численних існуючих у 
народі варіантів того чи іншого танцю, його окремих виконавських елементів, що дозволило віднайти 
серцевину, їх етичну і естетичну сутність, в основі яких є стрижень – емоція і думка театралізованих ігрових 
епізодів. Тобто танець вже не зображував, а відтворював стан сценічних героїв і глибину їх характерів, 
перетворюючись у художньо-образний танець. 

Розмаїття барв у танцях, майстерність артистів у виконанні карколомних стрибків та інших складних 
танцювальних елементів з козацьких народних ігор, їх виняткова техніка у вправах із шаблями, 
винахідливість і віртуозність створювали на сцені різні за емоціональним змістом, дійсно народні та правдиві 
танцювальні картини, в яких відтворювався характер волелюбного народу України. У цих танцях 
балетмейстер продемонстрував чудові знання не тільки народного, але і «театралізованого акробатичного» 
танцю, уміння розкрити виразні можливості пластичних рухів. 

Введення в оперну виставу нового принципу постановки народних танців дозволяло Павлу Вірському 
розвивати традиції українського народно-танцювального мистецтва, за збереження яких боролися передові 
діячі національної культури (В. Верховинець, В.Литвиненко, М. Соболь тощо). Новизна його принципу 
постановки  танцювальних сцен приховувалася в тому, що балетмейстер відбирав з них найхарактерніші 
складові, органічно поєднував їх з елементами класичного та навіть в окремих епізодах і спортивного танцю 
та ігрової народної культури.  Суттєво ускладнивши технічне виконання, митець робив їх естетично 
привабливішими для візуального сприйняття. В результаті виходив танець стилізований під народний, який у 
хореографічному мистецтві підпадав під категорію  характерний. Складні рухи, пластика тіла, міміка 
танцюристів вражаюче діяли як на глядацьку аудиторію, так і на виконавців, дуже правдиво передаючи епоху 
сценічної дії вистави. 

Поставлені режисером у творчому тандемі з балетмейстером танцювальні сцени в опері С. Гулака-
Артемовського «Запорожець за Дунаєм» на київській сцені, їх вирішення у хореографічних мізансценах 
спектаклю  мали суттєве значення для розвитку українського національного оперного мистецтва. Павло 
Вірський став одним з основоположників національно-характерної традиції вирішення танцювальних епізодів 
в оперній виставі.  В першу чергу, це проявлялося завдяки такій важливій якості, як театральність мислення, 
манері стилізації фольклору, на якому він був вихований і, звісно ж , яскравість автентичних національних 
костюмів і декорацій, котрі додавали натуралізму сценічній дії [11]. 

Грандіозний успіх цих чудових танцювально-сценічних картин наочно продемонстрував не лише 
постановочну винахідливість і тонкий художній смак балетмейстерів з їх  інтересом до потенціальних 
резервів національного танцювального фольклору, але і професійне знання законів народно-сценічної 
хореографії. Цей спектакль викликав широкий резонанс у суспільстві, привернувши значну увагу до 
українського народно-танцювального мистецтва. Висока виконавська майстерність професійних артистів 
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балету, професіоналізм хореографів, театралізація народного танцю стали, на думку спеціалістів,  ще одним 
додатковим виразним елементом національного хореографічного мистецтва, а також сприяло популяризації 
фольклорного танцю на теренах України [16, 352].  

Посилений інтерес до невикористаних скарбів української народної творчості, в якій приховувалися 
справжні риси національного народно-сценічного танцювального мистецтва, вилився у січні 1937 року в 
суспільний диспут «За справжній народний танець», який розгорнувся за ініціативою Комітету в справах 
мистецтв при Раднаркомі УРСР та прогресивної української інтелігенції на сторінках газети «Більшовик».  
Переважна більшість «газетних диспутантів» ратувала за відродження дійсно українського фольклорного 
танцю, за його очищення від «псевдонародності». Газетна хроніка зберегла відголоски сперечань в процесі 
обговорення. Апофеозом дискусії стало її продовження в іншому форматі, а саме на Українській 
хореографічній конференції, в якій брали участь мистецтвознавці, етнографи, історики, культурологи і 
балетмейстери-практики майже з усіх регіонів України. Серед її активних учасників були В. Верховинець, 
П. Вірський, М. Болотов, Т. Демпель, Л. Жуков, В. Литвиненко, М. Соболєв, М. Фореггер тощо. 

Одним з найактивніших поборників «чистоти» українського народного танцю був В. Верховинець, який 
наголошував на бережливому ставленні до його джерел, на «засмічуванні» та спотворенні його лексики 
«чужорідними рухами» і недопустимість цього явища. Він був одним з ініціаторів створення державного 
танцювального колективу, який зміг би бути своєрідною кафедрою національного танцювального фольклору, 
який мав понести на крилах українського танцю в близьке і далеке зарубіжжя народне мистецтво, сприяючи 
розвитку і популяризації національної культури серед численної глядацької аудиторії та передачі їй духовні 
цінності українського народу. 

Уболіваючи за збереження і чистоту справжнього національного народно-танцювального мистецтва, 
М. Болотов, охарактеризувавши тогочасний стан його розвитку, вказав на необхідність його всілякої 
підтримки і популяризації в суспільстві в ім’я відродження української національної культури [15].  

Діаметрально протилежної думки дотримувався харківський балетмейстер М. Фореггер, який багато 
років був прихильником класичної школи, але поступово почав відходити від академічного танцю, вважаючи 
його перепоною природному висловленню засобами хореографічної пластики, міміки і рухів людських 
почуттів. Він представив учасникам конференції свою концепцію пластики танцю. В її основі були не нові 
хореографічні форми, а вільна пластика тіла, виховання  з допомогою мистецтва танцю гармонійно-
розвиненої людини зароджуючого суспільства. 

Дещо іншої точки зору дотримувалася солістка Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка 
Т. Демпель, яка, не погоджуючись з його думкою, по-іншому бачила перспективи народної хореографії, 
основою якої мав би бути саме самобутній народний сюжетний танець. Обґрунтовуючи свою концепцію, 
вона розповіла про організацію на базі їхнього театру спеціального науково-методичного центру, метою 
якого було збирання і глибоке та всебічне вивчення культурних цінностей українського танцювального 
фольклору, ініціатором створення якого був Павло Вірський. Саме на його базі була сформована група 
ентузіастів, виконавців народних танців. Серед талановитої молоді були популярні на той час артисти 
київського балету з чудовою школою класичного танцю (O. Бєлов, О. Бердовський, А. Іващенко, 
А. Жмарьова, Г. Лерхе, Г. Свєтлова, О. Сегаль, М. Сивкович, О. Соболь, Н. Федотова та ін.). Дехто з них вже 
прославився, беручи участь у Міжнародному фестивалі фольклорного танцю в Лондоні, з якого вони 
повернулися з тріумфом[2, 9 ]. Ці танцюристи склали кістяк артистів, які пізніше успішно виступали і у 
багатьох виставах на київській сцені з сюжетом на народну тематику. Діячи оперного і балетного мистецтва 
подивились на це й з позиції розширення можливостей використання цього симбіозу народного і класичного 
танців, як на нове джерело обновлення своїх вистав. 

Низка розбіжностей у поглядах на проблеми використання шляхів розвитку танцю в Україні та 
використання національної народної творчості у сценічно-танцювальному мистецтві ледь не спричинила 
розкол учасників дискусії навколо процесу створення національного танцювального колективу. Об’єднуючим 
виявився виступ балетмейстера М. Соболя, який, вислухавши різні точки зору присутніх диспутантів на 
перспективи розвитку української народної хореографії, «дипломатично» звернув увагу на існування 
фактично двох підходів учасників полеміки, а саме у ставленні до національної народної творчості, яку має 
нести в маси зі сценічних майданчиків новостворений мистецький колектив. Це творче об’єднання повинно 
було стати своєрідним містком між професійною і народною хореографією [2, 8]. 

Цим адептам фактично дав бій Павло Вірський, відстоюючи свою конфронтаційну позицію, а саме, 
вбачаючи сценічні перспективи народної творчості в театралізації танцювального фольклору, ув’язуючи свій 
аргумент з оперно-балетним мистецтвом, якому він віддав багато років, виступаючи в ролі як танцівника, так і 
балетмейстера-постановника. Зокрема, митець наголошував на тому, що український балетний театр 
помітно виграє, якщо багатства народної хореографії «увіллються» в нього, бо саме вони є підживлюючим 
середовищем для створення балетних вистав, в яких хореографи-постановники знаходять танцювально-
образний матеріал, характерний для того чи іншого історико-культурного періоду. При цьому він  не обминув 
і тріумфальний успіх опери «Запорожець за Дунаєм» та задіяних в ній танцюристів, які були органічною 
складовою національного художньо-образного спектаклю, репрезентуючи народно-танцювальне мистецтво 
на сцені Большого театру в Москві [1, 5]. 

Під час свого виступу він підтримав прихильників першої точки зору в частині необхідності 
популяризації збереженої народно-танцювальної культури, подаючи це крізь призму ансамблевої форми 
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танцю, але в той же час митець вказав і на необхідність показу нового, естетично не менш привабливого, 
відшукуючи джерела новостворених сценічних композицій як у фольклорному танці, так і в народному 
мелосі та навіть і в образотворчому мистецтві, щоб створений український народний танець виглядав 
достеменно та сприймався глядачами як його власне творіння. А на завершення, підсумовуючи сказане, 
Павло Вірський впевнено наголосив, що у фольклорних сюжетах приховуються можливості нових пошуків 
танцювальності, а майбутній танцювальний колектив не повинен просто копіювати будь-яке першоджерело, 
тому що для глядачів повинен зі сцени у видовищно-театралізованій формі передаватися емоційний 
імпульс, який і надихнув народ на створення українського танцю. 

У процесі палких дискусій все ж намітилася перспектива публічного показу танцювального дійства в 
сценічному варіанті на основі народної творчості та з’явилася пропозиція котра була підтримана всіма 
присутніми, створити на державному рівні професійний мистецький колектив, який мав би бути не лише 
осередком вивчення та популяризації серед широких народних мас як українських, так і танців інших народів, 
але й носієм української культури у світі. 

У квітні 1937 року документом Комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР було створено 
Державний ансамбль народного танцю України, керівництво яким доручили Павлу Вірському і Миколі 
Болотову. Передумовами його організації була велика підготовча робота і  студіювання національного 
фольклору. В цьому мистецькому колективі простежувалося бажання митців відтворити у танцювально-
образній формі картини минулого і сучасного життя народу, людські почуття, подаючи це крізь призму 
народних мелодій, танців і пісень. Поступово у народно-сценічних хореографічних постановках тогочасного 
танцювального ансамблю все чіткіше вимальовувалися основні теми – любов, героїка і праця. А ансамблева 
форма репрезентації українського народного-сценічного танцювального мистецтва почала набувати 
масштабності. Про це свідчить поява вже у передвоєнні роки декількох нових професійних і аматорських 
творчих колективів, виконавським взірцем для яких ставав один з найкращих танцювальних колективів – 
Державний ансамбль танцю України нині – Національний академічний, заслужений ансамбль танцю ім. П. 
Вірського. 
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МУЗИКОЗНАВЧЕ АКМЕ НАТАЛІЇ САВИЦЬКОЇ:  
НА ШЛЯХУ ДО МУЗИКОЛОГІЧНОЇ АКМЕОЛОГІЇ 

 
Мета роботи – розкрити сутність музикознавчого акме Наталії Савицької на основі розробки засад музикологічної 

акмеології. Методологія дослідження базується на залученні інтердисциплінарного підходу, засад фундаментального 
музикознавства, акмеоцентричного підходу, застосованого задля спирання на сукупність методів акмеологічних наук з метою 
системного вивчення шляху музиканта-науковця до професійно-творчої досконалості. Наукова новизна полягає у розкритті 
сутності музикознавчого акме Н. Савицької, введенні поняття музикознавча життєтворчість, обґрунтуванні необхідності розробки 
музико логічної акмеології. Розвинено структуру вікового музикознавства – наукового invention Н. Савицької: його другий тип 
передбачає аналіз життєтворчості музикознавця  крізь призму  еволюції наукового мислення; третій різновид направлений на 
вивчення особистості виконавця, виконавської життєтворчості – втілення вікових змін у  розвитку творчої особистості. Методологія 
вікового музикознавства спрацьовує після закінчення життєтворчості індивідууму: тоді життєтворча дуга, прочерчена душею й 
працею науковця-митця, вибудовується у повному обсязі; відбувається дистанціювання від спостерігаючого за її акмеограмою 
дослідницького ока. Останнє дослідження Н. Савицької – вираз музикознавчого акме: втілення розквітлого таланту, досконалості 
наукової думки, духовної і професійної зрілості, кульмінація музикознавчої життєтворчості, яку вирізняють здібність до надання 
об’єктивної оцінки власним науковим концепціям та рефлексіям, концепційність та лаконізм. Вивчення вершинних досягнень 
науково-творчої особистості в процесі індивідуального розвитку професійної долі музиканта/музикознавця потребує розробки засад 
музикологічної акмеології – міждисциплінарної науки про професійно-особистістне самовдосконалення митця. До складу 
фундаментальної акмеології, утвореною системою акмеологічних наук, має увійти музикологічна акмеологія, що базується на  
взаємодії історії, біографіки, психології, педагогіки, культурології, соціології, класичних напрямів науки про музику, з метою 
комплексного вивчення особистості музиканта-науковця, який досяг зоряної години в творчості. Висновки. В особі Н. Савицької–
музикознавця, чиї праці вирізняє  своєрідність дослідницького «почерку», вільне поєднання філософсько-художнього типу 
мислення, наукового узагальнення і літературності  викладення,  проступала краса мудрої жінки. Траєкторія життєтворчості Н. 
Савицької засвідчує властиве героїні  музикологічної акмеології тяжіння до професійних висот, досконалості наукового твору. 
Кульмінація життєвої дуги Н. Савицької співпала з фіналом життя музикознавця. Особистість Н. Савицької відповідає критеріям 
професійно-особистісної досконалості науково-творчого суб’єкта, який  перебуває на вершині музикознавчої науки, символізуючи 
стабільність результатів на шляху досягнення  акмеологічного часу-простору.  

Ключові слова: музикознавче акме; музикознавча життєтворчість; вікове музикознавство другого типу; музикознавча 
акмеологія; акмеограма. 
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музыки Харьковской государственной академии культуры 
Музыковедческое акме Наталии Савицкой: на пути к музыкологической акмеологии 
Цель работы – раскрыть сущность музиковедческого акме Наталии Савицкой на основе разработки основ музыкологической 

акмеологии. Методология  исследования базируется на  привлечении интердисциплинарного подхода, основ фундаментального 
музыковедения, акмеоцентрического подхода,  введенного для опоры на совокупность методов акмеологических наук с целью 
системного изучения пути музыканта-ученого к профессионально-творческому совершенству. Научная новизна обусловлена 
раскрытием сущности музыковедческого акме Н. Савицкой, введением понятия музыковедческое жизнетворчество, обоснованием 
необходимости разработки музыкологической акмеологии. Получила развитие структура возрастного музыковедения – научного 
invention Н. Савицкой: его второй тип предполагает анализ жизнетворчества музыковеда  сквозь призму эволюции научного 
мышления; третий тип направлен на изучение  личности  исполнителя,  исполнительского жизнетворчества – воплощения возрастных 
изменений в развитии  творческой   личности. Методология возрастного музыковедения  срабатывает после окончания 
жизнетворчества индивидуума: тогда жизнетворческая дуга, прочерченная душой и  трудом  ученого-художника,  выстраивается в 
полном объеме; происходит дистанцирование от  созерцающего её акмеограму исследовательского взгляда.  Последнее 
исследование Н. Савицкой – выражение музыковедческого акме: воплощение расцветшего таланта, совершенства научной мысли, 
духовной и профессиональной зрелости, кульминация музыковедческого жизнетворчества, способности дать объективную оценку 
собственным научным концепциям и рефлексиям, концепционностью и лаконизмом. Изучение вершинных достижений научно-
творческой личности в процессе индивидуального развития профессиональной судьбы музыканта/музыковеда требует разработки 
основ музыкологической акмеологии – междисциплинарной науки о профессионально-личностном самосовершенствовании 
художника. В состав фундаментальной акмеологии, базирующейся на системе акмеологических наук, должна войти 
музыкологическая акмеология,  основанная на взаимодействии истории, биографики, психологии, педагогики, культурологии, 
социологии, классических направлений науки про музыку, с целью комплексного изучения  личности музыканта-ученого, достигшего 
звездного часа в творчестве. Выводы. В личности Н. Савицкой–музыковеда, чьи труды отличает своеобразие исследовательского 
«почерка», свободное объединение философско-художественного типа мышления, научного обобщения и литературности 
изложения, проступала красота мудрой женщины. Траектория жизнетворчества Н. Савицкой свидетельствует о свойственном героине 
музыкологической акмеологии достижении профессиональных высот, совершенства научного произведения. Кульминация жизненной 
дуги Н. Савицкой совпала с финалом жизни музыковеда. Личность Н. Савицкой соответствует критериям профессионально-
личностного совершенства научно-творческого субъекта, который пребывает на вершине музыковедческой науки, символизируя 
стабильность результатов на пути достижения  акмеологического времени-пространства.  

Ключевые слова: музыковедческое акме; музыковедческое  жизнетворчество; возрастное музыковедение второго 
типа; музыковедческая акмеология; акмеограма.  
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Musicological acme of Nataliia Savytska: on the way toward Musicological Acmeology 
Purpose of the Article is to reveal the essence of musicological acme of Nataliia Savytska on the basis of laying the 

groundwork for musicological acmeology. The research methodology is based on the interdisciplinary approach, the fundamental 
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principles of musicology, and the acmeocentric approach applied for the sake of relying on a set of methods of acmeological sciences in 
order to systematically study the path of the musician-artist to professional and creative excellence. The novelty consists in revealing 
the essence of the musicological acme of N. Savytska, the introduction of the concept of musicological creative life, the substantiation of 
the need for the development of musicological acmeology. The study investigates this issue by examining the structure of age-specific 
musicology – the scientific invention of N. Savytska: its second type involves an analysis of the musicologist’s creative life from the 
perspective of the evolution of scientific thinking; the third kind is aimed at studying the performer’s personality, performing creative life – 
the embodiment of age-specific changes in the development of the creative person. The methodology of the age-specific musicology 
activates on completing the creative life of an individual: then the creative life arc, drawn by the soul and the work of the artist, is built up 
in full; there is a distancing from observing its acmeogram of the research eye. The last research by N. Savytska is an expression of 
musicological acme: the embodiment of flourishing talent, the perfection of scientific thought, spiritual and professional maturity, the 
culmination of musicological creative life, which is distinguished by the ability to provide an objective assessment of her own scientific 
concepts and reflections, conceptuality and laconicism. Studying the top achievements of a scientific and creative personality in the 
process of individual development of a career life of a musician/musicologist requires laying the groundwork for musicological 
acmeology – an interdisciplinary science of professional self-perfection of the artist. The structure of fundamental acmeology, formed by 
the system of acmeological sciences, should include musicological acmeology based on the interdisciplinary interaction of history, 
biographical studies, psychology, pedagogy, cultural studies, sociology, the classical directions of the art of music, with a view to 
comprehensively studying the personality of the musician-artist, who achieved the high point of his/her career. Conclusions. In the 
person of N. Savytska-musicologist, whose works are distinguished by the peculiarity of the research “writing style”, the free 
combination of the philosophical and artistic type of thinking, scientific generalization and the literary layout, the beauty of a wise woman 
has been formed. The path of the creative life of N. Savytska demonstrates the penchant for rising to eminence in her profession, the 
excellence of the scientific work inherent in the heroic figure of musicological acmeology. The culmination of the life arc of N. Savytska 
coincided with the end of the musicologist’s life. The personality of N. Savytska meets the criteria of professional and personal 
excellence of the scientific and creative subject, who is at the top of musicology, symbolizing the stability of the results on the way to 
achieving the acmeological time-space. 

Key words: musicological acme; musicological creative life; age-specific musicology of the second type; musicological 
acmeology; acmeogram. 

 

Актуальність роботи. Серед перспектив досліджень Новітньої доби – можливість поширення 
закладених у дослідницькому напряму ідей (за умов їх відповідної специфікації) на інші предмети та сфери 
науково-творчого пізнання. Цим особливостям Новітньої наукології відповідають праці Наталії Савицької [],  
фундатора вікового музикознавства, що символізує досягнення вченим музикознавчого акме, професійно-
особистісної вершини. На основі поєднання методів вікової психології та засад фундаментального 
музикознавства Н. Савицька розробила теорію стильової еволюції композиторської творчості як 
відображення вікових змін у свідомості Майстра. Вивченню творчої особистості музиканта/музикознавця в її 
шляху до професійно-творчої досконалості сприятиме музикологічна акмеологія, розробка якої – нагальне 
завдання фундаментального музикознавства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичну базу дослідження складає аналіз праць 
Н.Савицької [6; 7] з позиції їх тлумачення як втілення музикознавчого акме їх автора; акмеологічні дослідження 
О. Є. Антонової [1], В.М. Антонова [2], А. Баран [3], Н. В. Кузьміної [5]. З позицій розгляду формування 
передумов музикологічної акмеології залучені праці О. Козаренка [4], О. Самойленко [8], В. Федоришин [9]. 

Виклад основного матеріалу. Вікове музикознавство того формату, що його затвердила Н. Савицька, 
передбачає розгляд композиторської  життєтворчості від її першої до фінальної сцени. Композиторська 
особистість, що  відтворюється та метаморфізує, в дослідженні Н. Савицької постає як результат цілісності 
життєвого і креативного факторів у синхронному розвитку індивідуального та професійного. Розвиток 
композиторської життєтворчості відбувається за законами драми, фази якої – пролог – епілог, розвиток – 
кульмінація – розв’язка – зазнають нескінченних індивідуалізованих варіантів, корегують численні «біографічні 
сценарії» [6, 214] та їх типологічні моделі [6, 215], немовби запрограмовані у величному і незбагненному 
Theatrum mundi, якщо під таким розуміти зафіксований в нотному тексті творчий спадок як відображення 
нероздільності життя і творчості Митця. Вивчення життєтворчості композиторів дозволяють тлумачити їх носіїв 
як геніїв біографіі, індивідуальні втілення загальнолюдського духовного «я». Завдяки винайденню загальних 
закономірностей, що об’єднують розвиток композиторських індивідуальностей на основі властивих їм 
вселюдських якостей, в працях Н. Савицької відбувається проникнення у глибини найпотаємнішого – в 
сутність того Божественного першонатхнення, завдячуючи якому відбувається створення шедевру.  

Розробка вікового музикознавства – наукового invention Н. Савицької, підготовлена усім плином 
розвитку музикознавства. Поруч із інноваційною якістю, концепція Н. Савицької від початку володіла 
зв’язками з музикознавством «традиційним». За цих умов  вчення вікового музикознавства, переходячи до 
рангу фундаментальної науки, швидко набуло значення сталого напряму науки про музику. Універсалізм і 
науковий потенціал вікового музикознавства, невичерпаність проблематики дослідження, далекого «від 
наукового герметизму» (за Н. Савицькою), можливість поширення його методологічних засад на вивчення 
тих композиторських особистостей, що не були залучені до дослідження, уможливило розвиток його 
положень численними послідовниками. Зокрема, Цао Хе підкреслив: «можливість застосування концепції 
композиторської життєтворчості … до аналізу періодизації вокальної творчості китайського композитора 
Шан Деї засвідчує властивий праці української дослідниці універсальний характер» [10, 44]. 

Час вікового музикознавства як спеціальної наукової галузі настав  на початку ХХІ століття, коли 
склалися об’єктивні умови його виникнення. Серед них – необхідне для формування наукової концепції 
відчуження від матеріалу дослідження: часова відстань між романтизмом і пост-постмодернізмом виявилася 
достатньо вагомою для створення нового наукового напряму в класичному музикознавстві. Розробляючи 
критерії періодизації композиторської життєтворчості, Н. Савицька підкреслює: «…схематизація живого, 
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нерегламентованого процесу самореалізації здійснюється на двох рівнях: динамічному … і статичному, що 
фіксує синхронний подієвий зріз жииттєсходження» [6, 159].  Про діалектику мислення вченого свідчить підхід 
до вивчення специфіки художнього мислення митця на пізньому етапі композиторської життєтворчості. 
Дослідниця фіксує увагу на домінування авторефлексійного, автобіографічного узагальнень з власного 
минулого. Акцентування суб’єктивного, мікрокосмічного в оцінках Н. Савицької не затьмарює притаманну 
пізньому періоду творчості композитора властивість виходу до об’єктивно-символічного осмислення 
дійсності, закономірностей макро-космічного рівня. Вивчення феномену віку основано на поєднанні часових 
вимірів – хронологічного (односпрямованого й лінійного) та психологічного (оберненого та зворотнього), що 
надає дослідженню вікового музикознавства ознак метафізики історії.  

Серед перспектив дослідження Н. Савицької, від початку націленого на вивчення композиторської 
творчості під кутом зору вікових зрушень, – його поширення на вивчення особистості музикознавця, чия 
життєтворчість також підвладна волі, владі та регламентації, встановлених великим Хроносом. Зміна 
предмета дослідження має відбуватися завдяки екстраполяції та специфікації положень вчення про вікові 
зрушення на музикознавчу життєтворчість: у дзеркальних глибинах вікового музикознавства знайде 
відображення творчий портрет музикознавця, окреслений ознаками вікової приналежності.  

Передумовою поширення сукупності положень дослідження Н. Савицької на життєтворчість 
музикознавця постає багатовимірність змісту вікового музикознавства, яке має існувати в  трьох типах, в 
залежності від предмета вивчення. Вчення Н. Савицької про композиторську особистість, яка розкривається 
в процесі динаміки вікових змін, постає як вікове музикознавство першого типу.  Вікове музикознавство 
другого типу передбачає аналіз життєтворчості музикознавця (музикознавчої особистості) крізь призму 
завершених праць та начерків, що відображають еволюцію наукового стилю мислення автора. Одначе 
композиторським і музикознавчим вимірами зміст вікового музикознавства не вичерпується. Вікове 
музикознавство третього типу слід спрямувати на вивчення виконавської життєтворчості. Об’єктивна 
спільність між трьома типами наукового музикознавства взаємообумовлених предметів дослідження 
обумовлює властиву їм певну методологічну єдність. Становлення музикознавчої та виконавської 
особистостей зазнає подібні до композиторської індивідуальності еволюційні зрушення, відображені у 
музикознавчих або виконавських творах.  

Підкреслимо, що пропозиції щодо розширення наукового поля вікового музикознавства були 
висловлені автором цієї роботи в опонентському відзиві  на докторську дисертацію Н. Савицької, яка 
позитивно їх прийняла. Цей факт надає певної освяченості науковій розвідці щодо визначення перспектив 
розвитку концепції вікового музикознавства. 

Методологія вікового музикознавства спрацьовує лише після закінчення життєтворчості індивідууму. 
Саме тоді життєтворча дуга, прочерчена душею й працею митця упродовж його земного буття, 
вибудовується у повному обсязі; лише тоді набуває необхідного дистанціювання/відсторонення від 
спостерігаючого за її контуром дослідницького ока, об’єктивується, підкорюючись функції предмету 
вивчення. Лише тоді набуває оформлення «біографічний сценарій» [6, 214] музиканта/музикознавця, що 
утворює предмет вивчення вікового музикознавства. 

…Якщо шукати прикладів швидкоплинності безжального Хроносу, що скеровує розвиток 
музикознавчої життєтворчості науково та художньо обдарованої особистості, чи не стане найбільш 
красномовною ілюстрацією вірності результатів дослідження вивчення «біографічного сценарію», який випав 
на долю авторки теорії вікового музикознавства – Наталії Савицької? Від риторичного за своєю суттю 
питання час перейти до вирішення наукового завдання екстраполяції-специфікації положень теорії, 
розробленої на основі вивчення життєтворчих принципів композиторської індивідуальності, на особистість 
музикознавця. Науковий спадок Н. Савицької, невід’ємний від її особистості, відобразив музикознавчу 
життєтворчість дослідниці, утворивши предмет дослідження вікового музикознавства другого типу. 

Останнє монументальне дослідження Наталії Савицької є виразом досягнутого нею музикознавчого 
акме – втіленням досконалості та краси наукової думки, духовної і професійної зрілості, символом вершини 
музикознавчої життєтворчості автора. Здібність надання об’єктивної оцінки власним науковим рефлексіям; 
концепційність та лаконізм; виваженість спостережень та висновків; поєднання раціонально-аналітичного 
типу мислення із відчуттям випромінюваної музичним шедевром поетичної краси, натхненної психо-віковим 
станом творця – такими є ознаки музикознавчого акме Н. Савицької. Останнє монументальне дослідження, 
як полуденне сонце, освітлює пізній стиль наукової життєтворчості музикознавця, зберігає духовну 
атмосферу, що вона створювала її навколо себе, гармонію зовнішнього та внутрішнього, що вирізняла 
науково-творчу постать музикознавця, який досяг фази акме.  

Вивчення проявів вищого ступеню індивідуального розвитку, досягнення квітучої пори в професійній 
долі музиканта/музикознавця потребує розробки засад музикологічної акмеології. Формування 
музикологічної акмеології – науки про професійно-особистістне самовдосконалення – обумовлено 
системною сутністю міждисциплінарної «науки ХХІ століття» (у відповідності  до теми Міжнародної науково-
практичної конференції Української академії акмеології). Акмеологічні дослідницькі напрями специфікуються 
в залежності від професійної спрямованості особистості. А. Баран виокремила види професійної акмеології: 
педагогічний, військовий, соціальний, шкільний, медичний, юридичний, а також акмеологію управління; 
креативну акмеологію, синергетичну акмеологію; акмеологію освіти; етнологічну акмеологію [3]. 
Фундаментальну акмеологію як науку про досягнення вершин професіоналізму [5] утворює система 
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акмеологічних наук, до складу яких має увійти музикознавча акмеологія. В українській науці склалися умови 
формування музикознавчої акмеології: В. Федоришин розробив засади «фахової підготовки майбутніх 
учителів музики на акмеологічних засадах» [9]; акмеологічні ракурси музиконавчого дослідження властиві 
працям О. Козаренка [4], Н. Савицької [6; 7] О. Самойленко [8]. Музикознавча акмеологія на основі взаємодії 
історії, біографіки, психології, педагогіки, культурології, соціології має ґрунтуватися на класичних напрямах 
науки про музику (теоретичного, історичного, виконавського). Загальна акмелогія постає як наукова 
дисципліна, «що вивчає закономірності  й феномен розвитку людини до ступеня її зрілості, при досягненні 
нею найбільш високого  рівня в цьому розвитку» [1, 17]. Музикознавча акмеологія має бути націленою на 
комплексне вивчення особистості музиканта/науковця, який досяг зоряної години, тлумаченні його творчості 
як виразу розквітлої індивідуальності; спиратися не лише на акмеологічний, але й акмеоцентричний підхід, 
що передбачає спирання на сукупність методів акмеологічних наук з метою системного вивчення шляху до 
професійно-творчої досконалості  музиканта-науковця. 

Якою ж постає постать музикознавця, що криється за науковим дослідженням щодо композиторської 
життєтворчості? Що представляє собою пережита його автором музикознавча драма – «траєкторія  
розвитку особистості» [6, 5] сконструйована упродовж блискучої та лаконічної музикознавчої кар’єри? 

В особі Наталії Савицької як «акме-людини» (за В. М. Антоновим [2]), музикознавця, праці якого 
вирізняє індивідуальний стиль музикознавчого мислення, своєрідність дослідницького «почерку», вільне 
поєднання філософсько-художнього типу мислення, наукового узагальнення і літературності  викладення,  
проступала краса мудрої жінки. Траєкторія життєтворчості Наталії Савицької на всіх етапах її 
особистісного і наукового самоздійснення засвідчує властиве героїні авторського музикознавства 
безперервне тяжіння до досягнення професійних висот, абсолютної досконалості наукового твору – від 
концепції до мови, від структури до змісту,  від цілого до  останнього слова. Життєтворча траєкторія, 
вибудувана Н. Савицькою, мала свою кульмінацію. Вона співпала з фіналом життя музикознавця – 
монументальної праці, з якою пов’язане остаточне визнання  розквітлого таланту вченого. Після фінальної 
кульмінації у життєтворчості Наталії Савицької була ще й кода: у її межах швидкоплинна радість, 
обумовлена надіями на реалізацію сміливих злетів наукової думки, змінилися гіркотою мученицького 
прощання, усвідомленням недосяжної нездійсненності ідей. 

Лише після завершення науково-творчого шляху Наталії Савицької, жорстоко перерваного по волі 
всевладного Хроносу, стало очевидним, що дослідження, присвячене затвердженню позицій вікового 
музикознавства у сфері композиторської життєтворчості, набуло значення останньої  монументальної праці, 
головного завдання і результату науково-творчої  життєтворчості дослідниці. Безліч задумів, що одночасно із 
життєтворчою концепцію вирювали в її душі й свідомості, на жаль, залишилися незавершеними.  

Образ Наталії Савицької, концепція якої засвідчує досягнення музикознавцем вищої фази самовиразу в 
шляху до вершини, відповідає критеріям професійно-особистісної досконалості науково-творчого суб’єкта – 
предмету вивчення у музикознавчій акмеології. Перебування на вершині музикознавчої науки – символ 
стабільності результатів на шляху досягнення акмеологічного часу-простору в професійно-особистісній сфері. 

«Біографічний сценарій», що випав на долю Наталії Савицької (його композиторські аналоги 
розглянуто дослідницею), типовий і, поруч з тим,  індивідуально специфікований. Дарована їй і нею створена 
життєтворчість постає як фрагмент  дуги людського життя, що її проходить від природи досконала людина. 
Згідно відтвореної автором «Божественної комедії» вікової дуги, повний часовий обсяг  людського життя 
дорівнює 70 рокам. Вершиною цієї дуги, вищою крапкою в її оформленні постає 35 – 37-річчя в житті людини: 
саме в цей час їй відкривається краса Всесвіту, смисл власного минулого та майбутнього. Саме в цьому віці 
геніальній людині (за умов її надзвичайної працездатності та працелюбності) відкривається її призначення – 
створити шедеври в тому виді діяльності, який вона обрала. Та життєтворча дуга, що її було призначено 
сконструювати Наталії Савицькій, має характерну змістовну конфігурацію. Її опис міститься у праці авторки 
концепції вікового музикознавства: «пік продуктивності … співпадає з інтервалом вікового розквіту від 30 до 
40 років, однак, найдосконаліші творіння майже завжди народжувалися у полудень віку – 50-60 років» [6, 10]. 
Такий тип життєтворчої дуги, «непростий шлях сходження до пізніх вершин» [6, 6], описаний у дослідженні 
композиторської особистості з психовікових позицій, відбився в долі його авторки. Дуга музикознавчої 
життєтворчості Наталії Савицької завершується кульмінацією, що співпадає із шляхетним віком, 
післяполуденним часом у порах людського віку. Кульмінацією постає створене нею дослідження 
композиторського стилю, етапи розвитку якого визначаються віковими зрушеннями. В авторському 
музикознавстві Н. Савицької відчутний прояв третьої моделі типології біографічних сценаріїв, який 
розвивається за «крещендуючим принципом» [6, 217]. Його сутність полягає у «природному розвитку 
таланту, що сягає вершини в фазі акме – … вищого вікового розквіту індивіда …» [6, 217]. За концепцією 
авторки  вікового музикознавства, акмеічний тип крещендуючого біографічного сценарію представляють 
герої, Хронос життєтворчості яких вирізняють різні за віковими покажчиками життєтворчі дуги – Шуберт і Сен-
Санс, Мендельсон і Брукнер, Шопен і Лисенко… За крещендуючим принципом розвивався і біографічний 
сценарій дослідниці, яка присвятила фінальний науковий твір вивченню закономірностей композиторської 
життєтворчості. Фінал творчого життя Н. Савицької, що його вирізняє взаємодія двох «життєвих подій» – 
фази «найвищого розквіту» і «підведення підкумків» [6, 160], можна уподібнити віднайденій дослідницею 
логіці життєтворчої дуги Дж. Россіні, яку визначає «одночасовість цвітіння і закату» [6, 196].  

У структурі життєтворчої дуги як своєрідної акмеограми, що відбиває етапи професійного становлення 
Н. Савицької,  очевидний прояв демографічної (першої) типологічної моделі біографічного сценарію, згідно з 
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якою «акт народження генія є кінцевим результатом латентного накопичення здібностей багатьох генерацій 
однієї династії» [6, 215]. Об’єктивним відображенням  вірності цього положення вікового музикознавства 
щодо його відбиття у структурі дуги земного буття дослідниці, є той факт, що саме батькові – Владиславу 
Олександровичу Швецю (відомому українському музикантові), «чий світлий образ назавжди залишиться 
непідвласним Хроносу» (з авторської присвяти монографії «Хронос композиторської життєтворчості» [6, 3]), 
Наталія Савицька присвятила свою доленосну роботу. Музичну генерацію родоводу Швець-Савицьких нині 
продовжує донька і онуки дослідниці.  

Висновки. Положення щодо «зворотності психологічного віку» митця, розроблене Н. Савицькою, 
знаходить своєрідне віддзеркалення у музикознавчій індивідуальності автора концепції вікового 
музикознавства. Науково-творчу постать Н. Савицької слід віднести до того типу митця, який в юності 
виявляє духовну зрілість (подібно до Ф. Мендельсона, чия життєтворчість постала предметом аналізу в праці 
дослідниці), натомість у зрілому віці зберігає дитячий погляд на життя (на кшталт того, як у фіналі 4 Симфонії 
Г. Малера дитяча наївність набула значення найвищого прояву мудрості). В душі Н. Савицької поєднувалися 
прояви вікових полярностей – юнацький та зрілий типи вікової самосвідомості, що обумовило  наявність 
ознак вікової подвійності, поєднання в єдиному життєвому часопросторі різних вікових градацій. Хронологічно 
музикознавче акме Н. Савицької відповідає «благородному віку» в долі творчої людини. Поруч з тим, 
музикознавчій особистості Н. Савицької властивий «розрив» між хронологічним і психологічним, внутрішньо-
зовнішнім  проявами «благородного віку». Якщо врахувати, що зовнішність відображує внутрішній світ 
творчої людини,  істинну природу та духовний стан, якщо приділити увагу портретним властивостям авторки 
вчення про «вікове музикознавство»,  уможливляться наступні спостереження. Краса, ніжний погляд, легкий 
гумор, елегантність у всьому – від зовнішніх проявів жіночності до  оформлення думок і почуттів – поставали 
як випромінювання світлої  душі, тяжіючої до волі та досконалості. Наталія Савицька піднялася лише на 
початкову сходинку пізнього етапу, подумки прозріваючи її наступні рівні, зберігши ознаки юнацького  періоду 
життєтворчості, залишивши по собі пам’ять в образі посміхненого, мрійливого, граціозного білявого Янгола, в 
оболонці  якого жив Геній.  

Вивченню шляхів особистості музиканта/музикознавця до професійно-особистісної вершини 
сприятиме музикологічна акмеологія, розвиток якої постає як нагальне задання фундаментального 
музикознавства та загальної акмеології.  
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РОК-КУЛЬТУРА 1970-80-Х РОКІВ ТА МУЗИЧНИЙ РОМАНТИЗМ ХІХ СТОЛІТТЯ:  

ТИПОЛОГІЯ ФЕНОМЕНІВ 
 

Мета роботи – аргументувати сутнісну спорідненість рок-культури другої половини ХХ століття та західноєвропейського 
романтизму ХІХ століття, виявивши відповідні аналогії та типологічні сходження. Зазначений вектор дослідження передбачає 
застосування компаративного методу у якості базового методологічного інструментарію. Важливе значення у процесі виявлення 
спільних сутнісних рис зазначених культурних феноменів мають застосовані у процесі дослідження історичний метод та метод 
системного аналізу. Наукова новизна роботи полягає в самому факті зіставлення й порівняння рок-культури та музичного романтизму 
ХІХ століття із включенням у компаративний аналіз таких аспектів, як художньо-історична ситуація, тематичний спектр творчості, тип 
творчої особистості митця, особливості музичної мови. Висновки. Подібність розглянутих культурних феноменів західноєвропейського 
романтизму та року пояснюється передусім схожістю суспільно-історичної ситуації, ключовими особливостями якої є революційне 
піднесення з подальшою жорсткою реакцією, що провокує фрустрацію. Мистецтво, продуковане означеною історичною ситуацією, має 
ряд типологічних рис: зв'язок з національно-визвольною боротьбою; яскраво виражена світоглядна ювенальність та пов'язаний з нею 
емоційний гіперболізм; домінування інтравертно-депресивного типу митця; чітко означені бардівські риси з відповідними 
особливостями музичного та літературного мовлення. 

Ключові слова: романтизм; рок; культура; субкультура; фрустрація; бард; суб’єктивізм. 
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Рок-культура 1970-80-х годов и музыкальный романтизм ХІХ века: типология феноменов 
Цель работы – аргументировать сущностное родство рок-культуры второй половины ХХ века и западноевропейского 

романтизма ХІХ века, выявив соответствующие аналогии и типологические параллели. Указанный вектор исследования предполагает 
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романтизма ХІХ века с включением в компаративный анализ таких аспектов, как художественно-историческая ситуация, тематический 
спeктр творчества, тип творческой личности художника, особенности музыкального языка. Выводы. Схожесть рассматриваемых 
культурных феноменов западноевропейского романтизма и рока объясняется прежде всего подобием общественно-исторической 
ситуации, ключевые особенности которой – революционный подъём с дальнейшей жёсткой реакцией, провоцирующей фрустрацию. 
Искусство, продуцируемое данной исторической ситуацией, имеет ряд типологических черт: связь с национально-освободительной 
борьбой; ярко выраженная мировоззренческая ювенальность и связанный с нею эмоциональный гиперболизм; преобладание 
интравертно-депрессивного типа художника; ясно прослеживаемые бардовские черты с соответствующими особенностями музыкального 
и литературного языка. 
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1970-80s rock culture and the 19th-century music romanticism: a typology of the phenomena 
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similarity of the two cultural phenomena, Western European romanticism, and rock, can be explained firstly by the resemblance of the social and 
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Актуальність теми дослідження. Жодне явище культури не можна назвати унікальним, відокремленим 
від світового цілого – воно завжди має коріння в минулому та є чинником проектування майбутнього. 
Зіставлення віддалених у часі та просторі культурних явищ може призвести до несподіваних результатів, а 
відтак – до повнішого й об'єктивнішого їх розуміння. 

У фокусі уваги наукової розвідки – європейський романтизм XIX ст. та вітчизняна рок-культура 1970-
80-х років. Незважаючи на відчутну відмінність часово-просторових координат, маємо багато підстав 
наголошувати на численних спільних рисах зазначених феноменів. Пошук тотожностей у таких зовні 
несхожих явищах може видатися справою недопустимою. Подібного роду враження підсилюється інерцією 
тривалого негативного відношення до всього, що було пов’язане з пластом культури, який отримав назву 
рок. Саме тому неупереджений об'єктивний аналіз даного культурного феномену є на сьогоднішній день 
однією з актуальних культурологічних та мистецтвознавчих задач. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Література, присвячена питанням рок-культури, тривалий час 
є розмаїттям журнальних та газетних публікацій, розрахованих на масового читача, передусім – на молодь. 
За останні десятиліття ситуація суттєво змінилася, про що свідчить поява цілого ряду наукових розвідок, 
пов’язаних з проблемами рок-культури та молодіжної культури взагалі – філософських (Г. Власова, 
С. Гогерчак, І. Набок, Г. Кнабе, Т. Троїцька, А. Тугушева, Ю. Ященко), культурологічних (К. Дайс, І. Клявіна, 
Е. Рибакова, М. Цапко), літературознавчих (Д. Давидов, Ю. Доманський, Т. Івлєва, Т. Логачева, С. Свиридов, 
О. Сурова, С. Толоконнікова), мистецтвознавчих (Л. Васильєва, Ю. Кралькіна, Є. Мякотін, І. Чижова). 
В існуючих працях в основному переважає соціологічний аспект; майже відсутні спеціальні дослідження 
музичної складової рок-мистецтва (виняток складають праці Т. Діденко, В. Конен, А. Порфірьєвої, В. Сирова, 
А. Цукера, Т. Чередніченко). Проблеми зв’язку рок-музики з традиціями музичного романтизму торкаються у 
своїх працях культурологи та мистецтвознавці (Л. Васильєва, О. Милюгіна, І. Палкіна, В. Сиров, О. Чебикіна, 
Ю. Чумакова). На жаль, питання існування культурних паралелей між роком та романтизмом розглядається 
у наведених розвідках лише побіжно, внаслідок чого суттєві культурні взаємозв’язки залишаються мало 
дослідженими. 

Мета дослідження – аргументувати сутнісну спорідненість рок-культури та західноєвропейського 
романтизму ХІХ століття, виявивши їхні приховані  типологічні сходження. 

Виклад основного матеріалу. Соціокультурне середовище формує певний тип творчої особистості. 
Досвід людства показує, що час від часу в різних країнах мають місце неоднакові за зовнішньою формою, 
але подібні за сутністю явища, зумовлені схожим типом світобачення.  

Суспільно-історичні передумови виникнення романтичного мистецтва і романтичного менталітету 
пов’язані з наслідками англійської та французької буржуазних революцій 1648 і 1789 років. Крах високих 
ідеалів епохи Просвітництва, ілюзорність принципів Свободи, Рівності й Братерства – все це спровокувало 
у мислячих колах відповідну фрустрацію, найяскравіші прояви якої можна було спостерігати в Германії та 
Австрії – пошматованих на безліч князівств економічно та політично відсталих країнах, що відчували 
подвійний гніт: імператора Наполеона та власної аристократії. Придушення свободи думки особливо 
болісно сприймалося молодим поколінням, чий світогляд формувався під впливом даних історичних 
обставин. Для вітчизняної рок-культури «французькою революцією» стала перемога над фашизмом та 
хрущовська «відлига» 60-х років з подальшим покращенням матеріального стану суспільства і відповідним 
зростанням пріоритету матеріальних цінностей. Прихід до влади Л.Брежнєва сприяв зміні загального 
піднесення на емоцію розчарування. Продовжувались проповідуватись офіційно ідеї марксизму-ленінізму, 
у які вже ніхто не вірив. І як завжди, найгостріше фальш відчула молодь. 

ХІХ століття породило специфічний тип митця – передового суспільного діяча з високою 
громадянською свідомістю, який гостро відчуває недоліки існуючого соціуму, рішуче викриває пануюче 
навколо міщанство та обмеженість. У мистецтві епохи романтизму значну роль відіграє полеміка: не лише 
письменники та поети, а й музиканти обирають своєю зброєю слово. Особливий інтерес у цьому відношенні 
являє Німеччина, де розгортається ідеологічна боротьба з «філістерством». Так, письменник Е. Т. А. Гофман, 
музикант Р. Шуман вважали за обов’язок брати активну участь у полемічних баталіях, часом виступаючи у 
пресі від імені одразу декількох вимишлених осіб. Гнівний, пристрасний голос романтиків був рівноцінним 
вибухові: скандал, збурення, відверте нехтування традиціями та «правилами гарного тону» в мистецтві, 
антиакадемізм – ось що несли з собою нові митці. Зазначимо: у 1830-40-ві роки усі вони були молодими (від 
двадцяти до тридцяти років) і кинули виклик суспільству з усією відвертістю та запалом юності. 

Аналогічну ситуацію спостерігаємо і у вітчизняному рок-мистецтві, яке абсорбувало й досвід 
романтизму дев’ятнадцятого, й апокаліпсис двадцятого століття. Немає потреби детально описувати 
атмосферу суспільного скандалу, що її приніс з собою рок. Зазначимо лише, що глибоко помиляються ті, в 
кого слово «рок» асоціюється лише з деградованими підлітками, наркотичним сп’янінням та хуліганськими 
випадами. Кращі представники цієї течії завжди відрізнялись високою громадянською самосвідомістю. Їх 
твори відзначаються змістом, сприйняття якого потребує інтелектуального напруження. Рок-давидсбюндлери 
другої половини ХХ століття мали достатньо філістерів у своїй рідній країні й виступали проти зовнішнього 
благополуччя й тотальної брехні суспільства з не меншою пристрастю, аніж німецькі романтики. Вітчизняний 
рок характеризується подібним же полемічним запалом. Численні композиції гуртів «ДДТ», «Аліса», «Наутілус 
Помпіліус», «Машина часу» являють собою справжньою «звукову пресу». 

Воднораз, тотальний розчарування, що продукував мистецтво романтизму, забезпечив відповідний 
емоційний фон: гнівний протест митця-романтика був скоріше безладним бунтом повсталого раба, 
обуренням депресивного інтроверта, ніж виступом послідовного, сильного духом борця, здатного долати 
перешкоди (творчість Бетховена). Громадянська самосвідомість художника, що спонукає його до боротьби, і 
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повне усвідомлення марності цієї боротьби йдуть поруч. Герой вітчизняного рок-мистецтва 70-80-х років, як і 
романтик ХІХ століття, – лірик, здатний лише на відчайдушний, швидко згасаючий імпульс протесту. 

Основна романтична тема – трагічний розрив між людиною та дійсністю – відіграє провідну роль і в 
рок-композиціях. Конфлікт між героєм та оточуючим середовищем – домінуюча тема романтичної 
літератури, яку підхоплюють і музиканти. Песимістичне світосприйняття провокує свідоме й підсвідоме 
бажання втекти від дійсності. Дана особливість романтичної естетики вичерпно розкрита І. Солертинським. 
Отже, наступний компаративний аналіз проведемо за основними тезами його роботи [5].  

Пошук ідеалу в минулому. Тематичний простір рок-мистецтва пронизує мотив потягу до середньовіччя. 
Так, після розпаду гурту «Deep Purple» гітарист Річі Блекмор записав власні альбоми, насичені 
середньовічним англійським мелосом; лідер знаменитої групи «Акваріум» Б.Гребенщиков серйозно цікавився 
кельтським фольклором: його захоплення набуло широкого розголосу у вітчизняному роковому середовищі і 
сприяло появі великої кількості фолк-груп. Інша самобутня царина «заплутаної багатомірної конструкції» під 
назвою «рок» – тотальний інтерес до книг англійського письменника Джона Толкіна [2; 3], де йдеться про 
вимишлений світ, «створений» автором за зразком середньовічної культури. Реакцією андеграунду на 
вищезгадані книги було не просто захоплене їх читання, а й виникнення специфічних угрупувань молоді. Гра у 
романи Толкіна поволі переросла у відверту гру в середньовіччя. Відповідні угрупування отримали назву 
«клуби історичної реконструкції» і продовжують існувати дотепер. Учасники клубів заздалегідь готуються до 
«існування» в тому чи іншому столітті, шиють костюми відповідної епохи, вивчають її культуру, влаштовуючи 
відверту «втечу від дійсності». 

Наступний спосіб «втечі від дійсності», за Солертинським – звернення до культури екзотичних країн, 
не спотворених цивілізацією. ХХ століття презентує численні фолк-групи, що використовують інтонаційний 
матеріал Африки, Ямайки, східних країн (гурт «Dead can dance» та ін.). Ще гітарист легендарних «Бітлз» 
Джордж Харісон під час гастролей знаменитої ліверпульської четвірки в Індії придбав сітар, з яким далі не 
розлучався, і який зазвучав у наступних альбомах групи. Присутня «екзотична» тематика і у творчості 
вітчизняних груп радянських часів («Воплі Видоплясова», «Машина часу», «Акваріум»). 

Вважаємо за необхідне навести ще одну вагому іпостась «втечі» від дійсності, не згадану свого часу І. 
Солертинським – звернення до Бога, що водночас є у романтиків і темою смерті. Смерть у романтичному 
мистецтві часто інтерпретована як катарсис. Казки «Дівчинка з сірниками» та «Русалонька» Г.Х.Андерсена, 
останній номер циклу «Прекрасна млинарка» Ф.Шуберта мають відповідні концептуальні аналоги у рок-
мистецтві («Ворони» ДДТ та ін.). 

Вагома «точка перетину» – ірраціоналізм та культ почуття, що несе в собі загрозу перейти в культ 
інерції. Схильність до гіперболізму, демонізм та богоборництво характеризує і романтика ХІХ століття, і рок-
музиканта. Біографії митців порівнюваних епох містять доволі фактів відповідної ментальності (бурхливе, 
неблагополучне, частіше коротке життя, самогубство, божевілля), що, своєї черги, продукує закономірну 
«криву творчості»: стрімкий, яскравий, ранній злет на початку творчого шляху з подальшим поступовим або 
стрімким спадом.  

Наукову новизну дослідження становить компаративний аналіз рок-культури та музичного мистецтва 
романтизму, здійснений з метою довести принадлежність рок-культури до річища романтичної традиції. 

Висновки. Розглянуті у статті культурні феномени західноєвропейського романтизму та рок-культури 
спричинені передусім схожою специфікою суспільно-історичної ситуації, ключовими особливостями якої є 
революційне піднесення з подальшою жорсткою реакцією, що провокує фрустрацію. Мистецтво, 
породжене історичною ситуацією даного роду має такі характерні особливості, як: зв'язок з періодом 
деспотизму в країні та національно-визвольною боротьбою; ювенальність у віковому та світоглядному 
відношенні; інтравертно-депресивний тип митця; бардівські риси. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КИЄВО-МЕЖИГІРСЬКОЇ ФАЯНСОВОЇ ФАБРИКИ ДОБИ БАРСЬКИХ  

ЗА ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ 
 

Мета полягає в аналізі складових діяльності широко відомого вітчизняного тонкокерамічного бренду «Києво-Межигірська 

фаянсова фабрика» доби управління братів Барських (1858 – 1864 рр.). Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні 

історико-хронологічного підходу, історико-генетичного та історико-культурного методів, що дозволяють проаналізувати історичні 

обставини і першопричини, які обумовили специфіку функціонування українського виробництва у Межигір’ї під Києвом з випуску 

елітарного тонкого фаянсу упродовж першої – третьої третини ХІХ століття. Наукова новизна полягає в аналізі розрізнених 

першоджерел, які у сукупності дають можливість звернути увагу на прикінцевий час діяльності означеного підприємства з нової 

точки зору і зрозуміти причини занепаду функціонування славетного виробництва Києва, розташованого в 20-ти верстах, у 

передмісті; визначенні специфіки господарювання братів Барських у Межигір’ї, з’ясуванні обставин змін штату майстрів й 

асортименту виробів, Висновки. На основі дослідження матеріалів архівів ЦДАМЛМУ, ЦДІАУ, ЦДАВОВУ, РДІА вдалося 

здійснити спробу реконструкції окремих процесів діяльності Києво-Межигірської фаянсової фабрики доби керування братів 

Барських (1858–1864 рр.). Важливу роль у розумінні функціонування виробництва даного періоду відіграють знання реальних 

історичних форс-мажорних обставин, що впливали на обмеження можливостей виробництва в означений час (відмова Кабінету 

його імператорської величності у допомозі з укріпленням берегу Дніпра, який розмило 1859 р., відмова у видачі субсидії чи 

відтермінування виплат за суборенду – і як наслідок, занепад підприємства, що не мало достатніх оборотних капіталів). 

Ключові слова: Києво-Межигірська фаянсова фабрика; Україна; ХІХ століття; брати Микола та Василь Барські. 

 

Школьная Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, профессор Киевского университета имени Бориса Гринченко 

Деятельность Киево-Межигорской фаянсовой фабрики периода Барских по первоисточникам 

Цель заключается в анализе составляющих деятельности широко известного отечественного тонкокерамического 

бренда «Киево-Межигорская фаянсовая фабрика» периода управления братьев Барских (1858 – 1864 гг.). Методология 

исследования основывается на применении историко-хронолоического подхода, историко-генетического и историко-

культурного методов, которые позволяют проанализировать исторические обстоятельства и первопричины, что обусловили 

специфику функционирования украинского производства в Межигорье под Киевом по выпуску элитарного тонкого фаянса в 

течение первой – третьей трети ХІХ столетия. Научная новизна заключается в анализе разрозненных первоисточников, 

которые в совокупности дают возможность взглянуть на заключительное время деятельности обозначенного предприятия с 

новой точки зрения и понять причины заката функционирования славного производства Киева, расположенного в 20-ти 

верстах, в предместье; определении специфики хозяйствования братьев Барских в Межигорьи, выяснении обстоятельств 

изменений штата мастеров и ассортимента изделий. Выводы. На основе исследования материалов архивов ЦГАМЛМУ, 

ЦГИАК, ЦГАВОВУ, РГИА удалось осуществить попытку реконструкции отдельных процессов деятельности Киево-Межигорской 

фаянсовой фабрики поры управления братьев Барских (1858 – 1864 гг.). Важную роль в понимании функционирования 

производства данного периода играет знание реальных исторических форс-мажорных обстоятельств, которые влияли на 

ограничение возможностей производства в обозначенное время (отказ Кабинета его императорского величества в помощи с 

укреплением берега Днепра, который размыло в 1859 г., отказ в выдаче субсидии или отсрочки выплат за субаренду – и как 

следствие, упадок предприятия, не имеющего достаточных оборотных капиталов).  

Ключевые слова: Киево-Межигорская фаянсовая фабрика; Украина; ХІХ столетие; братья Николай и Василий Барские. 

 

Shkolna Olga, the Doctor of art criticism, the Professor of the Boris Grinchenko Kyiv University 

Activity of Kyiv-Mezhigirsk faience factory of the period Barskich’s іn primary sources  

The purpose of the article consists in the analysis of the components of activity of widely known domestic brand of thin 

ceramics «Kyiv-Mezhigirsk Faience Factory» the period of management of brothers Lordly (1858 – 1864). The research methodology 

is based on the application of the historical-chronological approach, historical-genetic and historical-cultural methods which allow 

analyzing historical circumstances and original causes that have caused specificity of the functioning of the Ukrainian manufacture in 

Mezhigir’ja near Kyiv on the release of elite thin faience during the first – third thirds ХІХ of the century. The scientific novelty consists 

in the analysis of isolated primary sources which in aggregate give the chance to look at final time of activity of the designated 

enterprise from the new point of view and to understand the reasons of a decline of functioning of nice manufacture of Kyiv located in 20 

versts, in suburb; Definition of specificity of managing of brothers Barskich’s in Mezhigir’ja, finding-out of circumstances of changes of 

staff of masters and assortment of products. Conclusions. On the basis of research of materials of archives The Central State Archive-

Museum of Literature and Art, the Central State Historical Archive of Ukraine, the Central Archive of the Supreme Authority and 

Administration of Ukraine, the Russian State Historical Archive it was possible to carry out attempt of reconstruction of separate 

processes of activity Kyiv-Mezhigirsk Faience Factory of a time of management of brothers Barski’s (1858 – 1864). The important role in 

understanding of functioning of manufacture of the given period the knowledge of real historical force-major circumstances which 

influenced restriction of possibilities of manufacture during designated time (refusal of the Office of its imperial majesty in the help with 

strengthening of coast of Dnepr which has washed away in 1859, refusal in delivery of the grant or a delay of payments for subrent – 

and as consequence plays, decline of the enterprise which do not have sufficient working capital). 

Key words: Kyiv-Mezhigirsk Faience Factory; Ukraine; ХІХ century; brothers Nikolay and Vasily Barskie. 
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Постановка проблеми. Діяльність Києво-Межигірської фаянсової фабрики прикінцевого періоду 

донедавна лишалася темою маловивченою. Адже бракувало знань з першоджерел щодо управління 

колишнім імператорським виробництвом орендарями та суборендарями. Зокрема, братами Барськими, які 

очолювали згадане підприємство упродовж 1858 – 1864 рр. Проте, останнім часом, завдяки знайденим у 

ЦДАМЛМУ, ЦДАВОВУ, ЦДІАК, ДАК, РДІА документам, вдалося буквально по крихтам здійснити 

реконструкцію окремих процесів, пов’язаних із фабрикацією на КМФФ в означений період, а також 
проаналізувати артефакти окресленої доби, виявлені під час археологічних розкопок 2010-х років на 

території Межигірської садиби В. Януковича (нині – експонати Музею історії Десятинної церкви), і в фондах 

музеїв НМУНДМ та НМІУ. Хронограми і марки вказаних творів, які вивчає мистецтвознавча експертиза, 

потребують уважного розгляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головними джерелами знань про орендарів Києво-

Межигірської фаянсової фабрики Миколу та Василя Барських є рукопис історика промисловості Наталії 
Полонської-Василенко «Нарис з історії заснування Києво-Межигірської фаянсової фабрики», що базується 

здебільшого на даних архіву ЛВЦІА (Ленінградського відділення Центрального історичного архіву СРСР, 

тепер РДІА – Російського державного історичного архіву), частково нині втрачених, оскільки низка 

документів відсутня у сховищі під записом «вибула». Решта джерел – то архівні документи самої фабрики, 

що зберігаються у фонді №581 Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, справи по 
родині Барських і Григоровичів-Барських фонду №17 по Київській міській думі (Господарчий відділ) і 62 

(Київський магістрат) Державного архіву міста Києва; розрізнені матеріали Кабінету його імператорської 

величності щодо підпорядкованих йому виробництв і маєтків (здебільшого сама номенклатура справ, що 

вибули) з Російського державного історичного архіву. 

Мета статті – розглянути складові діяльності Києво-Межигірської фаянсової фабрики доби 

управління М. та В. Барських (1858 – 1864 рр.). 
Новизна роботи полягає у введенні до наукового обігу даних про М. і В. Барських, праправнуків 

славетного архітектора І. Григоровича-Барського, що керували творчим розвитком КМФФ впродовж 1858 – 

1864 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За 

матеріалами ЦДАВОВУ коли 1858 р. брати Барські взяли в суборенду Межигір’я, яке вже було в оренді в 
О. О. Шишкова, вони стикнулися із низкою проблем. По-перше був повністю вичерпаний оборотний 

капітал. По-друге, в них бракувало досвіду і знання управління саме фаянсовою справою, адже, як 

виявилося, підприємство мало складну взаємопідрядну інфраструктуру. По-третє, виробництво було 

устатковане новим складним обладнанням [6, арк. 90], аби запускати яке потрібен був інструктаж і 

супровід фахівців, котрих при передачі фабрики звільнили. Таким чином, працюючи на майже пустому 

виробництві, де з керівників художньої частини нікого не лишилося, нові суборендарі могли щось спитати 
хіба що у модельмайстра, австрійця Адольфа Міссонера. 

Що стосується власне особистостей братів Барських. Нині вдалося вийти на їх спадкоємицю – 

відому київську керамістку Галину Севрук. Вивчаючи її родовід, було встановлене наступне. Син 

непересічного українського архітектора Івана Григоровича-Барського (1713 – 10.11.1791 рр.), купця-

лавочника, мурових справ майстра, інженера, єпархіального архітектора, райці, ратмана й інстігатора – 

купець і київський дворянин Іоакім (1743 р.н.) мав щонайменше 7 дітей. В одного з них, Олександра (1795 
р.н.), також київського дворянина і купця, з 6-ти синів двоє зацікавилося у середині ХІХ ст. підприємством, з 

яким родину єднали давні дружні зв’язки. 

Адже окремі будівлі Межигірської обителі мурував той самий славетний київський архітектор Іван 

Григорович, який повернув собі прізвище Барський, підтвердивши дворянське коріння бл. 1785 р. 

Упродовж 1764 – 1766 рр. – корпус Братських келій для Києво-Межигірської лаври, 1774 – 1776 рр. – 
Спасо-Преображенську церкву з дзвіницею [7]. 

Його діти й онуки надалі запрошувалися до теренів колишньої лаври відпочити на літній період часу, 

як на заміську дачу. Таким чином, нащадки зростали серед межигірських церков, корпусів та фаянсу, 

сприймаючи підприємство як щось близьке до родинного кола. Микола Олександрович, 1827 – 1905, 

адвокат, та Василь, 1830 – 1895, капітан [8], виступили суборендарями Межигір’я у добу, коли його, як 

власність імператора (Кабінету його імператорської величності), не могли передати будь-кому.  
Обрані кандидати були нащадки киян у 5-му поколінні, поважні люди, прапрадід яких Григорій 

Іванович Григорович, купець, що походив з м. Бара на Поділлі, був відомим священиком Успенської 

церкви Богородиці Пирогощі на Подолі. Він виховав відомого мандрівника по християнським святиням 

Василя Григоровича та знаменитого зодчого Івана Григоровича(-Барського), в свій час був дотичним до 

кола викладачів Києво-Могилянської академії. Родина, що також гарно себе зарекомендувала у 
комерційних колах, мала повагу і кредит довір’я у киян упродовж кількох століть. 

Однак, вийшло так, що ніхто не збирався новоспеченим суборендарям допомагати в управлінні 

підприємством. Гортаючи документи, весь час створюється враження, що Барських просто використали. 

Бо за будь-яких умов на всі їх прохання Кабінет ЙІВ відповідав: «Ні!». Ледве розібравшись зі складним 

обладнанням, брати спробували повернути назад головного майстра Петера [6]. Вочевидь, це був кінець 

1858 – початок 1859 рр. Проте, капітал був ще 1858 р. повністю витрачений. 1859 р. став ще гіршим. 
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Цьогоріч під час повені, як зазначала Наталія Полонська-Василенко, за нотатками архіву ЛВЦІА, 

прорвало греблю ставка, яка була влаштована для дії машини. Кілька років перед тим на узбережжі Дніпра 

в межах фабрики уже відбувались зсуви ґрунту. Але нескінченні підкопи оточуючих пагорбів з метою 

розшуку інгредієнтів маси – піску, глин, тощо, і розташування поруч води, робили свою справу. Внаслідок 

чергової повені берег Дніпра розмило настільки, що його укріплення вимагало надто велику суму коштів, 

яких суборендарі на той час не мали. 
Зважаючи на непередбачувані витрати і необхідність лагодити наслідки стихійного лиха, бо інакше не 

можна було запускати обладнання і продукувати фаянс, брати Барські звернулися до Кабінету. Їх проханням 

було дозволити видати їм лісу з навколишніх «лісових дач», що належали фабриці, на пільгових умовах. Або 

за відсутності такої можливості – надати «субсидію». Ці прохання не були задоволені. Фабрика потрапила у 

надто скрутні умови, аби мати шанс на нормальний розвиток, не кажучи вже про не здійснені надії на 

прибуток. Через занепад внаслідок стихійного лиха були зірвані всі поставки. В матеріалах ЛВЦІА 1859 р. 
вказувалось, що не змогли вчасно виконати замовлення з Одеси – купців Ширяєвих, Іванова та Пашкової. З 

Полтави – Коснакова, з Могильова – Гінзбурга, з Сімферополя – Шихеманова, з Кишинева – Іноземцева [6, 

арк. 90]. 

І хоча перед тим нічого не віщувало біди (за весь період 1851 – 1857 рр. було випущено 14,1 тис. 

пудів фаянсу, а за 1857 – 1868 рр. – 50,8 тис. пудів відповідно), цебто пропорційно випуск продукції 
збільшувався завдяки проведеному у середині 1850-х рр. переустаткуванню, але невдачі переслідували 

підприємців. Серед матеріалів РДІА зберігаються номенклатури деяких матеріалів, що вибули. З-поміж 

них фігурує справа без дати «Про відмову у проханні купцю В. О. Барському у проміні приналежної йому 

лісової дачі на Києво-Межигірську фаянсову фабрику» (рос. мовою) [2]. Цебто, за браком вільних коштів зі 

скрутного становища шукався вихід. 

Там само зберігаються назви справ, що віддзеркалюють деяку хронологію подій, що відбувалися на 
той період. Так, під №2345 фігурує справа 1858 р. «Про доручення Титулярному раднику Бабушкіну 

тимчасового завідування тої само фабрики» (рос. мовою, на 95 арк.), що свідчить про адміністративні 

рокіровки в період появи там Барських. Ще одна справа за №2346 від 1859 р. називається «Про 

будівництво орендарями Києво-Межигірської фаянсової фабрики купцями Барськими цегляного заводу» 

(рос. мовою, на 3-х арк.) [2]. 
Відповідно до суті останньої виходить, що не отримавши ані субсидій, ані пільг, ані будь-якої іншої 

кваліфікованої допомоги від КЙІВ, брати-підприємці влаштували у Межигір’ї цегляний завод. Вочевидь, 

переслідувалося кілька цілей. Насамперед, – вийти з фінансової скрути, заробивши коштів на менш 

складному циклі фабрикації; самотужки виготовити собі будівельний матеріал для укріплення берегів 

Дніпра та інших непередбачуваних «сюрпризів»; мати можливість ремонтувати корпуси фабрики та її 

обладнання без сторонньої допомоги [2]. 
Проте, за контрактом, укладеним на 30 років, між Кабінетом ЙІВ та купцями 3-ї гільдії, братами 

Барськими, від 29 липня 1858 р. (зберігається у матеріалах ЦДІАК), відомо, що від маєтностей фабрики 

частково були вилучені землі (близько 100 десятин) з глиною, що видобувалася для фаянсу на ній [1, арк. 

61, 68]. Тобто, у Барських на додачу бракувало сировини. 

Крім того, за цим само документом, орендарі не мали права вимагати з селян обов’язкової праці. Їх, 

як і сторонніх робітників, віднині можна було лише винаймати. Згадуючи, що через 3 роки, 1861-го, 
кріпацтво відмінили, людські недорогі ресурси при фабриці були відсутні. До того ж окремим пунктом 

вказувалося, що Барські беруть на себе зобов’язання за свій рахунок укріплювати береги Дніпра від зсувів 

ґрунту, і виконувати за власний кошт ремонтні роботи укріплень, зведених 1845 року. Інші ремонти також 

мали виконуватися за їх власний рахунок. Всі будівлі із начинням були перераховані у грошові активи на 

суму 115987 крб. 54 коп. сріблом з вказівкою, що в разі втрати будь-чого з цього переліку під час 
повернення буде стягуватися грошовий еквівалент [1, арк. 61-63]. 

Паралельно з 1858 р. влаштовувався Києво-Межигірський маєток з управляючим, сільським 

старостою. Звільненим з фабрики селянам від 20 червня 1858 р. на 12 років надавалися пільги на платежі 

податей 1) на землю, 2) оброку, 3) зборів на суспільні або мирські потреби, 4) рекрутські повинності. Орні 

землі у вигляді паїв також розподілялися між селянами (тяглові за допомогою скота та напівтяглові). Ті 

мешканці, що не мали тварин для обробки орних наділів, виділялися у «городники» (не сіяли хлібу). Селяни, 
не здатні на важку працю із землею, переходили в категорію «бобилів» і отримували лишень присадибну 

ділянку [4, арк. 2-7]. 

З матеріалів фабрики, які лишилися, відомий дослідник і художник українського фаянсу другої 

третини ХХ ст. Пантелеймон Мусієнко занотував, що єдині дані щодо винаймання місцевих мешканців 

селищ Валки та Нові Петрівці (раніше приписаних до фабрики), відоме за даними від 1 січня 1859 р. Тоді 
вказувалося, що Барські (керував і ставив підписи всюди юрист Микола Олександрович) виплатили 

найманим поденникам, котрі працювали в них від 15 вересня 1858 р. до 1 січня 1859 р., кошти [3, арк. 246]. 

Це означає, що по факту від липня навряд чи вони змогли запустити виробництво. І що поденникам не 

було чим платити протягом півріччя, тобто віднині вони не могли розраховувати на щомісячну зарплатню. 

Всі ці нововведення переключили увагу колишніх кріпаків на облаштування свого особистого майна 

та його впорядкування й обробку. Не маючи достатньо коштів для розвитку мистецько-виробничої 
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частини, Барські мусили задовольнитися тими співробітниками, які лишилися від часу найму попередньою 

адміністрацією. Точний їх перелік не зберігся, але відомо, що штат до появи там орендарів був майже 

увесь звільнений. 

На додачу до всіх невдач, Барські під час управління фабрикою потрапили в іще одну неприємність. 

В Державному архіві міста Києва зберігається справа №2575 (фонд «Київський магістрат») «Про стягнення 

збитків удовою купця Яхненка з купця Барського за невиконання ним контракту на оренду Межигірської 
фаянсової фабрики» (рос. мовою). За цим документом Марія Василівна Яхненко, дружина одеського купця 

1-ї гільдії, що була рідною сестрою дружини Миколи Олександровича Барського Надії Василівни Барської 

дала 01.01.1859 р. 30 тис. крб. сріблом на оборотний капітал КМФФ терміном на 6 років (до 01.01.1865 р.) 

[5, арк. 1 – 15]. 

Взамін брати Микола та Василь Барські обіцяли їй, окрім повернення назад тіла кредиту, 30000 крб. 

сріблом, мали на протязі терміну користування грішми виплачувати їй 1/3 частину прибутку фабрики, 
задля чого домовлялися надавати щорічні звіти про обороти фабрики, зазначаючи надходження та 

втрати. Натомість всі її позичені гроші були витрачені, ніяких звітів протягом вказаних 6-ти років не 

надавалося, по завершенні 6-ти років ніяких займаних коштів їй не повернули. При цьому, позивачка, 

дочка відставного полковника Павла Вікентійовича Вержбицького, стверджувала, що самі її компаньйони 

грішми під час керівництва фабрикою себе не обділяли, і до 22.04.1865 р. (час звернення до суду) кожен з 
них щорічно отримував по 2 тис. крб. [5, арк. 1-4]. За цією тяжбою позивачка вимагала на 8 червня 1865 р. 

повернути їй збитки у розмірі 94390 крб. 2 коп. [5, арк. 9-15]. 

М. В. Яхненко доводила в суді, що Микола Барський отримав від страхової контори 28000 крб. 

сріблом за посудний магазин при фабриці, який згорів. Також упродовж означеного терміну він мав 

сукупно за розпроданий посуд 22000 крб. сріблом, і всі їх привласнив. Крім того, позивачка вважала, що він 

також ухилявся від звітів (що, насправді по факту підтверджується браком документів періоду Барських у 
матеріалах фабрики), привласнив залишки фабричних ресурсів, які належали Кабінету, у розмірі 27000 

крб. сріблом, а надалі запропонував їх же Кабінету за 15000 крб. 

На загал, окрім позиченої суми грішми, за її словами Микола Олександрович також користав її 

цукор, отож сукупно був винен 54390 крб. сріблом від 3 вересня 1860 р. Враховуючи обіцяну документами 

замість відсотків одну третину прибутку, враховуючи означені вище суми разом із річною зарплатнею обох 
братів, вона хотіла, щоб Магістрат стягнув із нього відшкодування. Позивачці було відмовлено у 

задоволенні позову [5, арк. 19-41], вочевидь, саме через згадані вище форс-мажорні обставини, в яких 

опинилися брати. Справа підірвала їм не лише залишки фінансової стабільності, перспектив порятунку 

фабрики, а й авторитет. Однак, виходячи з її змісту, стає зрозумілим, що «відмовлялися» Барські від 

КМФФ з 1864 щонайменше до 1865 р. І цей період був дуже болісним і не безхмарним. 

Надалі, коли Барські відмовилися від співпраці з КЙІВ, і з Шишковим було розірвано контракт, він 
втратив 25000 крб. Підприємство з 1870/1871 рр. намагався викупити Говоров, який суттєво витратився на 

її ремонт, і згодом просив за нього від Кабінету компенсації (листування з ним велося по 1875 р.). За 

номенклатурами справ РДІА 1877 р. відомо про прохання продажу виробництва генерала від кавалерії 

Багговутова і пропозицію зазначеної фабрики військовому відомству. Тоді ж просила дозволу викупити 

підприємство вдова спадкового почесного громадянина Надія Кузнецова [2]. 

Тільки 1881 р., судячи з усього, Говорову за височайшим повелінням повернули 16760 крб. сріблом 
із внесених ним за фабрику грошей. Тоді ж Київською Уділовою Конторою назначалися торги з продажу 

виробництва, а заявки на них подавали інженер Цитович та землевласник Нестроєв [2]. Проте, щось знов 

не склалося, бо як говорив М. Барський, «Як видно, для фабрики тут нема Божого благословення на 

цьому місці», і тільки 1884 р., не дивлячись на указ імператора від 1877 р. про закриття підприємства, 

межигірську маєтність було передано до відомства Святійшого синоду. 1884 р. за номенклатурами справ 
РДІА фігурує прохання колезького секретаря Гнедича про відшкодування йому за труди по завідуванню 

цією фабрикою [2]. Цебто, від 1877 по 1884 формально фабрика ще наглядалася. 

Достеменно не відомо, чи діяла реально КМФФ опісля Барських. Останні справи фонду КМФФ в 

ЦДІАК мають дати 1860 р. Після того, або не велося діловодство, або справи того часу не збереглися. Але 

за номенклатурою єдиного документу, де йдеться про фабрикацію посуду доби Говорова під датою 1875 

р. (через 4 роки опісля передачі йому підприємства), можна припустити, що так. Це справа №277=84/2 
«Про асигнування грошей Київській Уділовій Конторі на утримання цієї фабрики і про вступ грошей, 

виручених від обпаленого посуду Говорова та інших прибутків. Частина ІІІ (продовження справи 1871 р. 

№1, 1875 р. №ІV)» [2]. Паралельно пустували деякі споруди, куди дали дозвіл пустити тимчасовий лазарет 

Товариства Червоного Хреста [2]. 

Висновки. Отже, доба братів Барських на КМФФ тривала з липня/вересня 1858 р. до 1864 р., але 
справи передавалися, судячи з усього, що упродовж першої половини 1865 р. фабрикація за обсягами була 

скромною, за весь означений період спродано посуду лишень на 22 тис. крб. сріблом, що становило менше, 

ніж за один рік при керунку Кабінетом (за використання майже дармової сили кріпосних, приписаних до 

КМФФ з оточуючих сіл Валки та Нові Петрівці). Справи не налагоджувалися, оскільки збитки від розмиву 

берегу Дніпра не давали повноцінно працювати, техніку не було кому обслуговувати, кваліфікований 

персонал майже весь покинув Межигір’я. Позбавлення орендарів шматку землі із покладами необхідної 
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глини, витрати на будівництво цегляного заводу та відсутність оборотного капіталу повністю знівелювали всі 

прагнення братів знайти вихід із кризи. На додачу борги і судові позови по ним повністю змарнували надії на 

вихід з цього складного становища, від оренди фабрики довелося відмовитися. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

ЗАСОБАМИ ТЕАТРУ 
 

Мета статті – розглянути п’єси сучасних українських драматургів, які висвітлюють найгостріші суспільно-політичні 
конфлікти епохи, проаналізувати їх поетику, особливості функціонування в культурному просторі України та можливий вплив на 
формування національної ідентичності суспільства. Методологія дослідження ґрунтується на методах аналізу, синтезу, 
порівняння, а також на герменевтичному, культурно-історичному, соціологічному підходах. Наукова новизна роботи полягає в 
тому, що вперше в історії української літератури та театру зроблено цілісний аналіз п’єс сучасних національних драматургів 
Н. Марчук, П. Ар’є, Н. Симчич, Ж. Безп’ятчук, вивчено особливості функціонування творів у культурному середовищі та 
встановлено їх значення для суспільства. Авторка дійшла висновку, що, звертаючись до трагічних історичних подій України, 
сучасні драматурги у творах поєднують історичну основу з елементами барочної драми, аналізують історію крізь призму 
сучасності, але при цьому базуються на реалізмі як художньому методі зображення дійсності. Ідеологічні розбіжності між 
українським народом та пособниками комуністичного режиму чи частиною російськомовного населення сучасної України, яка 
зорієнтована на так званий «російський світ», відбиваються на особистих стосунках героїв п’єс і виходять далеко за межі 
сценічної дії. П’єси сучасних українських драматургів сприяють формуванню україноцентричної історичної та соціальної пам’яті, 
а це, в свою чергу, впливає на становлення ідентичності нації. 

Ключові слова: сучасна українська драматургія; сценічні інтерпретації; національна ідентичність; україноцентрична 
історична пам’ять; конфлікт; герой.  
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Формирование национальной идентичности украинского общества средствами театра  
Цель статьи – рассмотреть пьесы современных украинских драматургов, в которых изображены самые острые 

социально-политические конфликты эпохи, проанализировать их поэтику, особенности функционирования в культурном 
пространстве Украины и возможное влияние на формирование национальной идентичности общества. Методология 
исследования основана на методах анализа, синтеза, сравнения, а также на герменевтическом, культурно-историческом, 
социологическом подходах. Научная новизна работы заключается в том, что впервые в истории украинской литературы и 
театра осуществлен целостный анализ пьес современных национальных драматургов Н. Марчук, П. Арье, Н. Симчич, 
Ж. Безпьятчук, изучены особенности функционирования произведений в культурной среде и их значение для общества. Автор 
пришла к выводу, что, обращаясь к трагическим историческим событиям Украины, современные драматурги в пьесах сочетают 
историческую основу с элементами барочной драмы, анализируют историю через призму современности, но при этом 
основным художественным методом изображения действительности является реализм. Идеологические разногласия между 
украинским народом и пособниками коммунистического режима или частью русскоязычного населения современной Украины, 
которая ориентирована на так называемый «русский мир», отражаются на личных отношениях героев пьес и выходят за рамки 
сценического действия. Пьесы современных украинских драматургов способствуют формированию украиноцентрической 
исторической и социальной памяти, а это, в свою очередь, влияет на становление идентичности нации. 

Ключевые слова: современная украинская драматургия; сценические интерпретации; национальная идентичность; 
украиноцентрическая историческая память; конфликт; герой.  
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Formation of the national identity of the Ukrainian society by means of theater  
The purpose of the article is to examine the plays of contemporary Ukrainian playwrights who depict the most acute social and 

political conflicts of the era, analyze their poetics, the features of functioning in the cultural space of Ukraine and the possible influence 
on the formation of the national identity of society. The methodology consists of the use of methods of analysis, synthesis, comparison, 
as well as hermeneutic, cultural-historical, sociological approaches. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first 
time in the history of Ukrainian literature and theater an integral analysis of the plays of contemporary national playwrights N. Marchuk, 
P. Arye, N. Simchich, J. Bezpyatchuk was carried out, their performance features in the cultural environment and significance for society 
were studied. Сonclusion. The author came to a conclusion that, referring to the tragic historical events of Ukraine, modern playwrights 
combine a historical basis with elements of the Baroque drama, analyze history through the prism of modernity, but at the same time 
base on realism as an artistic method of depicting reality. The ideological differences between the Ukrainian people and accomplices of 
the communist regime or part of the Russian-speaking population of modern Ukraine who are oriented toward the so-called «Russian 
world», are reflected in the personal relationships of the characters of the plays and go beyond the stage action. The plays of 
contemporary Ukrainian playwrights contribute to the formation of historical Ukrainian-centric and social memory, and this, in turn, 
affects the formation of the national identity. 

Key words: modern Ukrainian dramaturgy; scenic interpretations; national identity; historical Ukrainian-centric memory; conflict; hero. 

 
Актуальність теми роботи. Як доводять дослідження українських політологів, одним із головних 

надбань Євромайдану та Революції Гідності є «посилення національної консолідації українців та 
формування загальноукраїнської ідентичності» [5, 476]. У 2004 р., після Помаранчевої революції, у 
суспільстві пожвавилися дискусії щодо трагічних подій історії України, які були пов’язані з комуністичним 
режимом взагалі та сталінізмом зокрема. 2013 – 2014 рр. принесли українському суспільству нові виклики 
– Революцію Гідності та військову агресію на Сході країни. Важливим наслідком обох революції стало 
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формування україноцентричної історичної пам’яті. Драматурги сучасності у своїй творчості не пройшли 
повз цих доленосних для життя нації подій та у повній мірі усвідомили необхідність дискусій про 
суперечливі історичні та сучасні політико-ідеологічні конфлікти. Це перш за все п’єси Н. Марчук «Калина та 
песиголовці» (2006), П. Ар’є «Слава героям!» (2012), Н. Симчич «Хата, або Кінець епохи вишневих садів» 
(2011), Ж. Безп’ятчук «Діалог зі снайпером» (2014) [1; 2; 10; 14].  

Аналіз досліджень і публікацій. У монографії О. Когут «Архетипні сюжети й образи в сучасній 
українській драматургії (1997 – 2007 рр.)» розглядаються такі особливості п’єси Н. Марчук «Калина та 
песиголовці», як суміщення містерійного та біблійного хронотопів, кодові архетипи (брехні та страху), 
архетипні образи, концепт віри, процес символізації персонажів у тексті [7, 77, 129-142]. Ні цей твір, ні інші 
залучені нами до вивчення п’єси не були раніше об’єктом цілісного наукового аналізу. 

Мета дослідження – розглянути п’єси сучасних українських драматургів, які висвітлюють найгостріші 
суспільно-політичні конфлікти епохи, проаналізувати їх поетику, особливості функціонування в 
культурному просторі України та можливий вплив на формування національної ідентичності суспільства. 

Виклад основного матеріалу. П’єса Н. О. Марчук «Калина та песиголовці» (2006 – 2007) отримала 
диплом конкурсу «Коронація слова» 2007 р. та була опублікована у збірці, до якої увійшли твори-
переможці цього конкурсу. У листопаді та грудні 2013 р. виставу за цією п’єсою здійснив у Америці 
Чиказький театр «Гомін» (реж. – Василь Митничук). П’єса Н. Марчук також стала однією з основних при 
обговоренні теми «Голодомор: новий сюжет української драми?» у межах науково-практичної конференції, 
яка відбулася 23 жовтня 2010 р. в Центрі Курбаса, у Києві [6]. 

П’єса «Калина та песиголовці» вписується у широкий контекст української літератури про 
Голодомор (У. Самчук «Марія» (1934), Н. Вінграновська «Голодомор» (1961), В. К. Барка «Жовтий князь» 
(1963), Ю. Д. Бедзик «Гіпсова лялька» (2004), І. В. Качуровський «Село в безодні» (2006), С. Талан 
«Розколоте небо» (2014) та ін.). Твір Н. Марчук був створений після Помаранчевої революції, одним із 
позитивних (хоча й тимчасових) наслідків якої був початок декомунізації українського суспільства [5, 476]. 
Головні результати прагнення до формування історичної пам’яті нації – це відкриття музею «Меморіал 
жертв Голодомору» у Києві (2008 – 2009), започаткування акції «Запали свічку» (з 2008 р. почала 
відбуватися по всій країні кожен рік в останню суботу листопада), зібрання та видання «Національної книги 
пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні» (2008) та ін. Можна сказати, що художній твір 
Н. Марчук передував усім цим подіям: він відтворив настрої патріотично налаштованих верств суспільства 
після перемоги Помаранчевої революції, став засобом передачі діаспорі важливих новин про суттєві зміни 
в ідеології сучасних українців.  

У п’єсі відтворюються реальні історичні події 1932 – 1933 рр. Авторка показує, як песиголовці 
(прибічники комуністичного режиму) відбирають останні крихти хліба у мешканців українського села, 
активно йде «розкуркулення» сільського населення, примусова колективізація. У ці роки селяни масово 
гинуть від голоду, розповсюджується канібалізм. Песиголовців збирають вулицями та хатами численні 
трупи й скидають їх у загальні могили. Лікарі у цей час не фіксують смертей від голоду: у звітах пишуть про 
інфаркт, інсульт, тиф, грип. Ті, хто йде проти наказів Головного песиголовця (Сталіна), приречений на 
страту чи переселення до Сибіру (з клеймом «ворог народу»). Окремим письменникам, які заручилися 
підтримкою іноземців, вдалося розповісти про Голодомор в Україні, але все одно їх було жорстоко 
покарано чи приречено до знищення. 

Конфлікти у п’єсі (класовий, ідеологічний, моральний, психологічний) характеризуються гостротою 
та динамічністю. Вони пронизують усі сюжетні лінії твору. Це конфлікт між різними, протилежними 
характерами, що уособлюють типові різнополюсні соціально-класові сили (Калина, Кобзар – Головний 
песиголовець, син Кобзаря), а також між героями однієї ідейної спрямованості, але різних психотипів 
(Калина – Ілько). Конфлікт розгортається у реальному часі та просторі (в українському селі під час 
голодомору) та снах дійових осіб (у потойбіччі, де діють людські душі). Ці простори перетинаються, що 
характерно для поетики барокової драми [7, 129]. Реалістична трагедія збагачується ознаками барочної 
драми, і це посилює її трагічний пафос. 

Справу Надії Марчук продовжили у 2009 р. Олена Клименко («Intermezo») та Наталія Ворожбит 
(«Зерносховище»). У своїх драматургічних творах вони знайшли нові ракурси висвітлення теми 
Голодомору, створили неповторні характери, втілили оригінальні художні прийоми.  

У 2012 р. сучасний український драматург, художник-концептуаліст, театральний режисер Павло 
Ар’є видав п’єсу «Слава героям!», яка у 2015 р. увійшла до збірки автора «Баба Пріся та інші герої». У 
2011 р. трагікомедія отримала спеціальну винагороду за кращий твір на історико-патріотичну тематику від 
КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Головний конфлікт відбувається між представниками двох різних світоглядів, ідеологічних позицій 
(героєм Другої світової війни та героєм ОУН УПА). Автор змальовує як зовнішні, так і внутрішні конфлікти. 
Головний з них – психологічний персоніфікований конфлікт похилої людини із собою та навколишнім 
світом. Розв’язання цього конфлікту повинно привести до самоідентифікації людини, до гармонії із 
власними почуттями, думками, хвилюваннями. Але цей конфлікт не може бути остаточно розв’язаний: у 
фіналі ветерани помирають.  

Навколо головних героїв та конфлікту, породженого історією, вирує сучасне українське життя з 
низькими зарплатами лікарів, соціальною нерівністю та корупцією. Ці реалії породжують нові конфлікти: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://kurbas.org.ua/intermezzo.pdf
http://teatre.com.ua/modern/ukraynskaja_sovremennaja_pjesa_v_korolevskom_shekspyrovskom/
http://teatre.com.ua/lib/zernoxranylysche_natalja_vorozhbyt/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Ветеран – Влада, Політичний курс країни (у залежності від політики кожного Президента України воїни 
УПА отримують безкоштовне лікування чи залишаються без нього); Герої – Їх нащадки (Ганя, Петро) 
(нащадки з розумінням ставляться до ідеологічних позицій дідів, але усвідомлюють, що їм треба жити 
своїм життям); Рідні ветерана (Ганя) – Головний лікар (Ірина Богданівна Зозуля) (у медицині процвітає 
корупція). 

У центрі дії – протистояння двох героїв: Андрія Васильовича Чумаченка та Остапа Ільковича 
Шемелі. Кожен із ветеранів пишається своїми діями на фронтах Другої світової війни, своєю життєвою 
позицією, медалями, зброєю. Їх позиції непримиренні, вони вмирають, тому що не можуть впоратися зі 
своїми емоціями, почуттями, прийняти внутрішній світ та правду іншого. І тільки потойбіччя єднає їх: там 
немає війни, політичних чвар між державами, ідеологічних суперечок, які унеможливлюють нормальні 
людські відносини не тільки покоління ветеранів, але їх дітей та онуків.  

Треба зауважити, що п’єса П. Ар’є з моменту першої театральної постановки та до нині є такою, 
«куди складно потрапити, яка не потребує зовнішньої реклами» [4]. 22 січня 2016 р. Івано-Франківський 
театр імені І. Франка та Київський театр «Золоті ворота» за участі акторів Київського театру імені І. Франка 
здійснили прем’єру (реж. Станислав Жирков, продюсер – Ірма Вітовська). Вистава йде щомісяця як у 
Києві, так і в Івано-Франківську, також трупа активно гастролює містами України.  

Оригінальність режисерської роботи С. Жиркова полягає в тому, що два непримиренні вороги 
вкладаються в одне спільне ліжко, бо держава у них одна; увагу глядачів до сценічного дійства режисер 
привертає «сміливою еклектикою жанрів (буфонада, гротеск, чорнуха, «стьоб», треш, мелодрама, трагедія 
тощо), активною мішаниною сценічних прийомів («фішок»)» [4]. С. Жирков визначає жанр своєї постановки 
як «специфічна комедія», а провідний актор називає виставу «Слава героям!» провокацією [13].  

До цієї п’єси звернулися й інші режисери та творчі колективи. 31 січня 2016 р. режисер Олексій 
Кравчук у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки здійснив прем’єру «Слава героям?» (саме 
у такій редакції, зі знаком запитання). Спектакль йде й до сьогодні. 8 травня 2016 р. «Славу героям» 
(Libertango) поставив режисер Анатолій Левченко у Донецькому академічному обласному драматичному 
театрі. Тернопільський драмтеатр ім. Т. Г. Шевченка створив героїчну трагікомедію (саме у такому 
жанровому визначенні) «Слава героям» за однойменною п’єсою П. Ар’є 20 лютого 2018 р.  

Таким чином, п’єса Ар’є є актуальною та такою, що користується попитом. Вона породжує дискусії та 
«має якості багаторівневого емоційного впливу, може претендувати на одну з провідних ролей на шляху 
пошуків порозуміння і згоди» у сучасному українському суспільстві [3]. 

Український драматург з Вінничини, прозаїк, казкар Надія Симчич у 2011 р. написала трагікомедію 
«Хата, або Кінець епохи вишневих садів», яка на Всеукраїнському конкурсі романів та кіносценаріїв 
«Коронація слова» у 2012 р. отримала І Премію у жанрі п’єси. Як відмітили критики вже після Майдану та 
Революції Гідності, у творі авторка за три роки передбачила Майдан [9].  

Дія відбувається в одному з обласних центрів України в наші дні. У приватному будинку у місті 
посеред щільної забудови мешкає родина: батько Петро та мати Галя, дід Микола та баба Дуся, дочка 
Ольга та син Василь. Їх будинок оточений вишневим садочком. Він є уособленням України: назва твору 
перегукується з перлиною української та світової поезії віршем «Садок вишневий коло хати…» Т. Г. 
Шевченка (1847). Фундамент цього будинку має неминущу історичну цінність («мало не часів Софії 
Київської» [14, 3]). Будинок вже старий, йому необхідний ремонт чи злам, а після – будівництво нового на 
прадавньому фундаменті. В середині хата теж має еклектичний вигляд: поряд з меблями радянських часів 
стоять нові, сучасні; в одній кімнаті зроблений так званий «євроремонт», в іншій – на стінах старі, брудні 
шпалери. Родина не може вирішити дилему та мешкає по-старому. Як талановитий драматург Надія 
Симчич у п’єсі символічно описує стан держави напередодні другого Майдану. 

Крім внутрішніх протиріч, мешканці житла мають зовнішніх «ворогів». У Хаті мешкає далека родичка 
з Росії Єкатерина Володимирівна, тітка бабусі Галі. Їй байдужі інтереси української родини, яка її 
прихистила. Коли починають будувати багатоповерховий будинок, Хата стає на заваді планам зробити 
сучасну автостоянку. Представник забудовника, мажор Віталій, домовляється з Єкатериною 
Володимирівною та обманом отримує дозвіл хазяїна будинку на продаж. Будинок намагаються знести.  

Мешканці будинку беруть Віталія у заручники. Бійці «Беркуту» йдуть на штурм. Родина протестує 
проти того, що їм нав’язується чужа воля, вони позбавлені права самі вирішувати, що їм робити зі своєю 
Хатою [14, c. 12-13]. Василь вступає у збройний спротив та кидає в беркутівців пляшки з запальною 
сумішшю (коктейлем Молотова). За це він був засуджений на 3 роки. У результаті зруйнований будинок 
залишився за родиною, бо суд вищої інстанції скасував договір купівлі – продажу. Минуло три роки: від 
Хати залишився тільки фундамент, новобудова теж не завершена, Ярослав запропонував Ользі вийти за 
нього заміж та почати будувати нову хату на давньоукраїнській основі. 

У діалозі Віталія та діда Миколи авторка пояснює глядачеві, на чому ґрунтується конфлікт 
проросійськи та проукраїнськи налаштованого населення України: молодому чоловіку Хата «воняє», а 
старому ні, бо в ній мешкали його пращури [14, 15]. Дід Микола прибирає з серванту матрьошку, яку 
привезла тітка з Червоної площі, тому що вона не може стояти поряд з бюстом Шевченка: «Він всім 
українцям родственник! Тільки не всі пам’ятають!» [14, 4]. Треба підкреслити, що негативні персонажі п’єси 
(зрадники інтересів Батьківщини) розмовляють виключно російською мовою (Виталя, Єкатерина 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Володимирівна). Трагічна сцена спротиву родини бійцям «Беркуту» була відтворена життям взимку 2013 – 
2014 рр. на Майдані та вулиці Інститутській.  

Таким чином, у символічній та пророчій п’єсі Н. Симчич зображений конфлікт між проукраїнськими 
та проросійськими верствами населення України. Проросійські мешканці Хати не розуміють прадавні 
українські цінності та не вважають їх важливими. Проукраїнські – ладні жити у некомфортних побутових 
умовах, аби зберегти свій внутрішній світ, свою історичну пам’ять. Їм доведеться відбудовувати вщент 
зруйновану оселю, але вони дивляться у майбутнє з надією. 

Першу постановку цієї п’єси здійснив Київський Академічний молодий театр у 2014 р. (реж. 
К. Король). Спектакль отримав назву «В чьому чюдо, тьотя?!» Режисер уточнив жанр п’єси – «сучасна 
комедія з елементами гри без антракту». На думку Н. Симчич, Молодий театр дещо змінив акценти, в 
порівнянні з твором: з трагікомедії створили комедію, тому позитивні герої Ольга та Василь теж стали 
неоднозначними [9]. 

У 2018 р. до п’єси Н. Симчич звернулися кілька творчих колективів. Дитячо-юнацький театр «МІФІЯ» 
Івано-Франківського коледжу створив соціальну драму «Кінець епохи вишневих садів» за твором 
драматурга (22.02. 2018 р., реж. О. Лабачук). 28 лютого 2018 р. відбулася прем’єра вистави у Івано-
Франківську, в ЦПВ імені С. Бандери. 

Н. Симчич продовжила роботу над проблематикою: у 2017 р. її п’єса «Ми, Майдан» стала переможцем 
конкурсу мережі театрального перекладу «Євродрама» (Париж, Франція) і увійшла до антології п’єс 
«Майдан. До і після». 21 лютого 2018 р. Київським академічним театром «Колесо» була здійснена 
постановка п’єси (реж.-постановщик І. Кліщевська) [11]. 

Соціально-психологічна п’єса «Діалог зі снайпером» була створена журналістом «ВВС Україна» 
Жаною Безп’ятчук у 2014 р. У 2015 р. твір був відзначений нагородою IV фестивалю «Тиждень актуальної 
п’єси» в Києві.  

Перед нами бесіда у кафе снайпера Святого, який бере участь в АТО, з його колишньою 
однокласницею Марією. Дівчина з великою особистою симпатією ставиться до героя, вона стежила за 
його вчинками, збирала гроші на зимове обмундирування, замовляла сорокоусти у церкві, хоче написати 
про нього п’єсу. Маша живе мирним життям, не розуміє труднощів екстремальних ситуацій війни. У розмові 
двох людей з різним життєвим досвідом обговорюються серйозні психологічні питання: Які психологічні 
особливості повинні бути притаманні чоловікові, щоб він став снайпером? Як ставиться снайпер до 
необхідності вбивати на війні? Як сприймає ці його дії соціум? Як воїн ставиться до релігії? Чи вірить він у 
Бога? На всі ці питання у діалогах не дається однозначної відповіді. 

Перед нами воїн, який боронить кордони держави від ворогів, сепаратистів та військових з РФ. Він 
непохитний у своїх переконаннях, демонструє чітку ідейну та моральну позиції. На війні він втрачає свої 
ім’я, біографію, зовнішність, відрікається від минулого, теперішнього та майбутнього. Для нього саме 
головне те, що він, на відміну від інших українців, не злякався – і пішов захищати свою землю. Усі зовнішні 
та психологічні зміни не торкнулися його душі, яка вимагає божого заступництва: снайпер просить подругу і 
надалі замовляти за нього сорокоусти. 

Снайпер у п’єсі говорить про двох ворогів України: сепаратистів на передовій (яких потрібно 
знищувати, тому що вони вб’ють тебе та твоїх друзів при першій можливості) та про людей, які залишилися 
на непідконтрольній Україні території («Частина з них нормальні люди, трошки телевізор передивилися. 
Частина немічні старі люди, які можуть проголосувати навіть за Сталіна, якщо його прізвище вписати в 
бюлетень. Частина сепари кончені <…> Вони привели в свій дім війну, вони дякували кремлівському карлику 
за те, що ще живі» [2, 64]. Головні герої твору мають чітку проукраїнську позицію. 

У п’єсі персонажі вступають у боротьбу не один з одним, а з силами, які перебувають поза сценічною 
площадкою: з історичними викликами – російською агресією, сепаратистськими настроями на Сході країни. 
Як і у п’єсі «Хата...», у «Діалозі» авторка малює українську сучасність, на яку впливають глибинні процеси, що 
відбулися у внутрішній політиці та геополітиці. Вони торкнулися кожної людини, докорінно змінили її життя та 
внутрішній світ.  

Перша вистава за цією п’єсою відбулася 22 лютого 2018 р. у луцькій бібліотеці-філії № 10. Її поставила 
Літературно-театральна майстерня «Маски життя» при клубі «Патріот Батьківщини» (реж. Н. Максимчук) [12]. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в історії української літератури та театру зроблено 
цілісний аналіз п’єс сучасних національних драматургів Н. Марчук, П. Ар’є, Н. Симчич, Ж. Безп’ятчук; вивчено 
особливості функціонування п’єс у культурному середовищі та їх значення для суспільства. 

Висновки. Сучасний український театр позбавлений моралізаторства, прямолінійності, 
пропагандистського пафосу. Він відтворює різночасні конфлікти, викриває болючі теми та проблеми, які досі 
породжують дискусії в українському суспільстві, а іноді, навіть, виступає з пророцтвами. Звертаючись до 
трагічних історичних подій України, сучасні драматурги не використовують жанр історичної хроніки, трагедії 
чи драми. Вони йдуть іншими шляхами (поєднують історичну основу з елементами барочної драми, 
аналізують історію крізь призму сучасності та ін.), але при цьому базуються на реалізмі як художньому методі 
зображення дійсності.  

Позитивні герої п’єс займають принципову проукраїнську позицію, захищають національні цінності, 
культурні надбання свого народу, говорять українською мовою. Такі персонажі відкрито демонструють 
українськість та діють відповідно до своїх переконань: вони страждають за українську ідею, втрачають 
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матеріальні блага, готові віддати (та віддають) за неї своє життя. З точки зору свідомої діяльності людини 
головні конфлікти усіх творів можна вважати політико-ідеологічними. Ідеологічні розбіжності між українським 
народом та пособниками комуністичного режиму чи частиною російськомовного населення сучасної України, 
яка зорієнтована на так званий «російський світ», відбиваються в особистих стосунках героїв п’єс і виходять 
далеко за межі сценічної дії. 

Названі п’єси стали лауреатам різноманітних міжнародних та національних конкурсів, увійшли до 
численних збірок та антологій, були поставлені на сцені та мають широке коло розповсюдження не тільки в 
Україні, але й далеко за її межами. Всі авторські тексти та їх різні постановки на сцені розміщені на сайтах в 
Інтернеті, деякі з п’єс обговорюються на наукових конференціях. Безумовно, п’єси сучасних українських 
драматургів сприяють формуванню україноцентричної історичної та соціальної [8] пам’яті, а це, в свою чергу, 
впливає на становлення ідентичності нації. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КЛАРНЕТНОЇ ТЕХНІКИ Й КОНЦЕПЦІЯ ВІРТУОЗНОЇ ГРИ  
НА ЦЬОМУ ІНСТРУМЕНТІ 

 
Метою роботи постає виявлення прилученості до «діамантової – жю перлин» гри інструментального мислення у цілому, 

виділяючи кларнетову пальцеву техніку як найбільш відповідну щодо можливостей стилю гри «флейтових стакатісімо»  на 
цьому інструменті. Методологічною основою роботи є  інтонаційний підхід школи Б.Асафьєва в Україні, з опорою на 
аналітико-структурний принцип і  на порівняльні стилістичні характеристики, герменевтично-інтерпретаційний ракурс музичної 
семіотики «інтонаційного словника епохи» за Асафьєвим  і подальших розробок в працях О.Сокола, О. Маркової та ін. Наукова 
новизна праці виражена в авторській самостійності ідеї «теорії історії музики» (за М.Друскіним) щодо естетичної й художньо-
технологічної цінності етапу інструментальної «діамантовості» і особливо сприятливої щодо розвитку пальцевої техніки 
кларнетистів, ритмофактурної мобільності вираження, поза яких неможливе буття високих здобутків музики ХХ і початку ХХІ 
століть. Висновки. Цей принцип оркестральності запліднив всю сукупність гри професіоналів-інструменталістів, привносячи у 
виконання максимальну розмаїтість темпових, динамічних, тембральних,  артикуляційних і т.ін. засобів. «Багатозвуччя» 
фортепіано заохочувало регістрове розширення й інших інструментів, а також освоєння ними всієї повноти хроматичного 
темперованого ладу. Так і кларнетна техніка  від Нового часу до новітнього періоду визначилася в опорі на віртуозну 
«діамантовість», долаючи її «шаріння» театральним різноманіттям симфонізації-оркестралізації гри.  

Ключові слова: інструменталізм; майстерність кларнетиста; стиль в музиці; виконавський стиль; віртуозність;  
діамантовий – «жюперле» стиль. 

  
Буркацкий Зиновий Павлович, кандидат искусствоведения, и.о.профессора, заведующий кафедрой духовых и 

ударных инструментов Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой  
Исторические предпосылки кларнетной техники и концепция виртуозной игры на этом инструменте 
Целью данной работы есть выявление приобщенности к «бриллиантовой – жюперле» игры, инструментального 

мышления в целом, выделяя кларнетовую пальцевую технику как наиболее соответствующую возможностям стиля игры 
«флейтовых стакатиссимо» на данном инструменте. Методологической основой работы является  интонационный подход 
школы Б.Асафьєва в Украине, с опорой на аналитико-структурный принцип и  на сравнительные стилистические 
характеристики, герменевтично-интерпретационный ракурс музыкальной семиотики «интонационного словаря эпохи» (за 
Асафьевым), дальнейших разработок в работах А.Сокола, Е. Марковой и др. Научная новизна работы выражена в авторской 
самостоятельности идеи «теории истории музыки» (по М.Друскину) относительно эстетической и художественно-
технологической ценности этапа инструментальной «бриллиантовости» и особенно благоприятной относительно развития 
пальцевой техники кларнетистов, ритмофактурной мобильности выражения, вне которых невозможно бытие высоких 
достижений музыки ХХ и начала ХХІ столетий. Выводы. Принцип оркестральности оплодотворил всю совокупность игры 
профессионалов-инструменталистов, привнося в исполнение максимальное разнообразие темповых, динамических, 
тембральных,  артикуляционных и т.п. способов. «Многозвучие» фортепиано поощряло регистровое расширение и других 
инструментов, а также освоение ими всей полноты хроматического темперированного строя. Так и кларнетна техника  этапа от 
Нового времени к Новейшему определилась в опоре на виртуозную «бриллиантовость», одолевая ее «парение» театральным 
многообразием симфонизации-оркестрализации игры.Высокие достижения музыки, призванной дарить «минуты счастья и 
Радости», которые наследуют высокородные музыкальные горизонты Аллилуйного Хваления, обязаны виртуозной доблести 
музыкантов, которые талантом и неустанной работой постигают высочайшие уровни музыкально-выразительного артистизма. 

Ключевые слова: инструментализм; мастерство кларнетиста; стиль в музыке; исполнительский стиль; виртуозность;  
бриллиантовый – «жю перле» стиль. 
 

Burkackiy Zinoviy, the Ph.d, actаasing professor, manager to chair  of wind- and percussion instruments in Odessa national 
music academy of the name A.V.Nezhdanova 

History premises of clarinet technology and concept of virtuoso plays on this instrument 
The purpose of the article will get up revealing the joining to "diamond - ju-pearl" plays of the instrumental thinking as a whole, 

selecting clarinet finger technology as the corresponding to the possibility of style plays in "flute staccatissimo" on a given instrument. 
The methodological base of the work is intonation approach of the school B.Asafiev in Ukraine, with a handhold on analyst-structured 
principle and on comparative stylistic features, hermeneutics-interpretation for shortening of the music semiotics "intonation dictionary of 
the epoch" on Asafievand the further developments in work A.Sokol, E. Markova and others. Scientific novelty of the work 
denominated in author's independence of the ideas "theories to histories of the music" (on M.Druskin) comparatively aesthetic and 
artistic-technological value of the stage instrumental "diamond-type" and particularly favourable for developments fingers technology of 
clarinettist, ритмофактурной to rhythm-technique transportability of the expression, outside of which impossible being of the high 
achievements of the music XX and begin XXIcenturys. The findings. The principle of оrchestra type has defined the whole collection 
plays professionals-instrumentalists, is grafted in performance maximum variety tеmpо, dynamic, timbre, articulation, etc. ways. "Poly-
sounding" of piano encouraged the rеgisterlatitude and the other instrument, as well as mastering them whole fullness chromatic of 
tеmpеration building.  So and clаrinet technology of the stage from New time to the Most-Latest was defined in full tilt on virtuoso 
"diamond type", overcoming her"steaming" theatrical variety to symphonic-оrchestra types of the play. The high achievements of the 
music, called to present "minute of happiness and Joys", which inherit the high-born music horizons Alleluia Praising, are obliged 
виртуозной to virtuoso valor of musicians, who talent and untiring work learn the most high level of music-expressive artistic insight.   

Кeywords: instrumental type; the skill of the clarinetist; style in music; performance style; virtuosity; diamond – ju-pearl style. 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена попитом сучасного виконавства, що уловлює тяжіння 

аудиторії до естетизму рококо, поетичного марення бідермайєра, до «дематеріалізаційних» виявлень 

                                                      
© Буркацький З. П., 2019 

https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177724
https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2019.177724
mailto:zinovyburkatsyy@gmail.com


Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 347 

музики символізму – див. про «неосимволізм» відносно поставангардного періоду кінця ХХ ст. і сучасності 
у О.Маркової [7, 99-134]. У тому числі спостерігаємо відродження естетичних принципів одухотворенної 
салонної гри, яка в свій час породила явище «діамантового – перлинного»  стилю, що пов’язувався із 
можливостями звучань «легких» («флейтових») фортепіано, а також інструментів, здатних асоційовувати 
свій виражальний запас з тим клавірним одухотворенним «шарінням».  

Як все, що пов’язувалося з культурою аристократів, за ідеологічними причинами відсувалося і 
засуджувалося. Але в останні десятиріччя у роботах, присвячених поставангарду – постмодерну у 
виконавстві, передусім у фортепіанному (див. праці О.Андріанової, Д.Андросової, вихованців О.Маркової, 
О.Муравської, О.Чумаченко та ін.), знаходимо чимало спостережень і узагальнень щодо актуальності 
інтонаційного запасу, відкритого «діамантовою» грою. І це стосується, передусім, описів гри на фортепіано 
і флейті, хоча універсальність визнання цього стилю у першій половині ХІХ ст. охоплювала виразною 
типологією увесь інстрментарій академічної Європи. 

Метою роботи постає виявлення прилученості до «діамантової – жю перлин» гри інструментального 
мислення у цілому, виділяючи кларнетову пальцеву техніку як найбільш відповідну щодо можливостей 
стилю гри «флейтових стакатісімо». 

Виклад основного матеріалу. Ключовим поняттям у нашому дослідженні виступає термін «віртуозна 
техніка гри на кларнеті». Інтуїтивне його розуміння фахівцями сполучається із множинністю варіантів його 
визначення на логічному рівні. Відповідно до прийнятого в сучасному мистецтвознавстві підходом, 
звернемося до етимології слів, що представляють цей термін.  

Як відомо, поняття «віртуозність» означає  «доблесть, сміливість» (італійський термін virtuоsо - від 
латинського virtus, що значить «сила,  мужність, талант»). Таке кореневе значення слова зв'язується з 
моральною якістю прояву професійних умінь, що несуть високий зміст вираження в музиці, 
усвідомлюваної як «віртуозна». У продовження цієї думки в роботі О.Чумаченко[14] пропонується 
трактування віртуозності як розвитку ідеї риторики в співі, тобто «вокальної риторики», і «діамантового» 
стилю в інструменталізмі.  

Даний підхід містить думку про єдність у розумінні  технічних засобів виконання й етичного начала 
(«оспівування досконалості»). Прийняте в сучасному музичному вжиткусловосполучення «віртуозна 
техніка» указує на особливу увагу до механізмів прояву віртуозності. При цьому сучасні дослідники, 
музиканти-практики відмовляються від розуміння віртуозності як «прикрашення», як чогось зовнішнього й 
необов'язкового. У зв'язку зі сказаним «технічна оснащеність» виступає як найважливіша ознака 
майстерності й художньої переконливості виконання. 

У книзі В.Холопової «Музика як вид мистецтва» [13, 226-238] вказується, що виконання становить 
частину художньої форми твору. Виконавець проявляє майстерність, «доблесть» відтворення художньої 
повноти висловлення,  завідомо «неповним» нотним текстом. І оскільки всяка художня цілісність історично 
й стилістично конкретна, виконавська робота спрямована на артистично-стилістичні зміни, виходячи зі 
стильових особливостей композиції. Тому в поняття «віртуозності», «віртуозної техніки» ми спеціально 
включаємо уявлення про художньо-стилістичну готовність виконавця-кларнетиста до осмислення 
технічних прийомів у різних стильових контекстах. Віртуозність завжди існувала в музиці всіх епох і народів 
незалежно від виду інструмента (або голосу), у тому вихідному значенні, що визначається етимологією 
слова. Проте, кожна епоха висувала свої ідеї, видозмінюючи концепцію  віртуозності. Оскільки мова йде 
про професійну європейську музику Нового часу, точкою відліку виявляється XVII століття як  час 
зародження й становлення оперного співу й інструментальної культури виконавської творчості. 

До кінця XVII століття не було розмежування музикантів на виконавців, композиторів, педагогів. Як 
правило, музиканти володіли декількома інструментами й навичками співу. Виконання було невіддільним 
від творіння музики й зберігало з ним органічну єдність, що здійснювалася за допомогою імпровізації. 
Вищим ступенем віртуозності виконавця було митецьке імпровізування фрагментів або навіть цілого твору 
на задану тему. Вихідним моментом імпровізації була риторична  «прикраса» основного наспіву. 
Інструментальна музика поступово переймає від вокальної трактування орнаменту як засобу прояву 
виразності й віртуозності. 

Саме імпровізація починалася з уміння «докомпонувати» мелодію, ритм, «фігури», заповнити ними 
звучання на довгих звуках. У контексті сказаного про значення використання віртуозних прийомів, великий 
композитор і піаніст А.Рубінштейн відзначав:  

«Віртуозність взагалі завжди мала вплив на творення, вона збагачує засоби композиції й розширює 
обрії вираження. Тому що великі автори були самі віртуозами, вони своєю технікою впливали на авторів 
більше дрібного плану. Таким чином, одне йшло з іншим рука об руку, творчість перебувало під впливом 
віртуозності, а вона у свою чергу - під впливом творчості... Досконалість завжди повинна бути шанованою, 
де б вона не проявлялася. Крім того, вплив віртуозів, хоча й не безпосередньо, проглядається в 
подальшому мистецтві» [11, 75-76].  

У техніці гри на духових інструментах, особливо на кларнеті, прийнятому в «художній вжиток» 
наприкінці XVIII cт., довго не проявлявся інтерес до віртуозності як такої. Недосконалість механізму 
кларнета створювало значні перешкоди в розвитку техніки гри.    

У вищеназваній роботі О.Чумаченко підкреслюються вокальні джерела віртуозності з посиланням на 
висловлення Б.Яворского [14, 13]. Автор дослідження справедливо вказує на «пасажність» («диминуції») 
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як на основні «корені» вокальної риторики [14, 15]. Властиво смисл віртуозного виконання складається в 
класичну епоху саме на основі інструментальності  мистецтва вокалу.  Оперний принципbelcanto cклався у 
церковному співі як прийом «інструменталізації», «мистецького окультурення» голосу, аж до 
«конструювання» тембру співу кастратів. 

 Починаючи з XVI століття (особливо це стосується Італії), у виконавстві від техніки імпровізації 
робиться крок до віртуозного інструменталізму, заснованому на використанні специфічних для даного 
інструмента технічних і фактурних прийомів. У своїй сукупності вони відносяться до перших самостійних 
жанрів-форм інструментальної музики - до прелюдії, токати й т.ін. І все-таки нагадаємо, що споконвічним 
було інструментальне уподібнення вокальності, а потім засвоєння інструментальної пассажної рухливості 
пальців.  

Термін «пасаж» (passagi) зв'язують із уживанням його італійським співаком, філософом і лікарем 
епохи Відродження Джованні Камілло Маффеі. Його думка таке: «пасажі – це імпровізаційні прикраси-
вставки у вокальній мелодії». В XVI і XVII столітті виконавці підтверджували свою майстерність, 
вставляючи ряд мелодійних фігур, орнаментальних побудов між окремими тонами базового наспіву.  

Тому такий «виконавець» не стільки здійснював «волю» композиторського «замовлення», скільки в 
риторичних фігурах здійснював ідеї, натхненні словом. Споконвічний зміст «пасажності», таким чином, ми 
знаходимо надійно захованим під розкішшю колорируючих фраз, фігур, ходів  [11, 44]. Знамениті 
сопраністи XVII-XVIII століть навчалися під скрипку або флейту, тобто ці інструменти вважалися 
«ідеальною моделлю» співочого голосу. А вже до початку ХІХ сторіччя епоха оперних досягнень змінилася 
пануючим інструменталізмом як таким –- «діамантовий» стиль пасажів, що демонструють рухливість, 
охопив без винятку всі різновиди виконавської культури.  

На рубежі XVIII-XIX сторіч у фортепіанній та інструментальній музиці в цілому  мистецтво 
імпровізації не зникає з концертної практики, однак вже втрачає своє колишнє значення, тому що 
наступила епоха віртуозності в іншому розумінні цього терміна. 

На перший план висувається механіка пальцевих рухів.  На базі скрипкової техніки цю якість 
розвивав Л.Шпор, ідеї якого одержали розвиток в етюдах  Е.Клозе. Не слід забувати, що звершена 
наприкінці XVIII ст. Перша технічна революція, що запустила парові машини й механічні пристосування на 
службу людині, зробила ідею  “perpetummobile” («вічного руху») ідеальною метою людських прагнень. 
Ранній романтик і класик кларнетної музики К.М.Вебер писав п'єси під назвою “perpetummobile”. Також він і 
його сучасники удосталь створювали «рондо», жанр-форма сакрального походження (рондо – круг, 
досконалість Всього, Бог[11, 25]) насичені моторикою й інструментальною рухливістю. 

Яскравим прикладом розквіту віртуозності у виконавстві став «діамантовий» стиль, що склався як 
чиста демонстрація найвищої доблесті музиканта в середовищі професіоналів, що володіли 
«універсальним» умінням «чисто» грати поступеневі пасажі, стрибки та інші елементи. Цей стиль потрібний 
був музикантам для досягнення блискучої віртуозності як механічної точності озвучування нот. 

О.Чумаченко в магістерській роботі дотепно співвідносить «діамантовий» виконавський стиль із 
втіленням ідей «мистецтва для мистецтва». При цьому подається посилання на «Словник літературних 
термінів», у якому затверджується «самоцінність художньої творчості, незалежність мистецтва від політики, 
суспільних вимог, виховних завдань» [14, 17]. 

Віртуозний «діамантовий» інструменталізм, дійсно, демонстрував «чистоту» художніх завдань поза 
зв'язку з ідейно-програмними установками. Ідея такої естетики очевидна: «краса» пальцевої рухливості як 
відгомін церковно-оперного уславлення, що народжувала відповідні його духу механізми. На початку XIX 
століття фабрики, що робили фортепіано в Австрії й Англії, розцінювалися у Європі як кращі. Інструменти 
Штейна, Штридхера, Бродвуда відповідали інтересам «гумелівського перлового» стилю (до речі, високо 
оцінюваного М.Глинкою), відрізнялися неглибокою «легкою» клавіатурою, що видавала в пасажах 
«флейтово-стакатний» звук. Відмітимо – це була епоха Л.Шпора й К.Вебера, які створили класику 
кларнетного репертуару, які орієнтувалися на «флейтову» швидкість кларнетної гри й поширюючи її на 
більш великий, ніж у флейти, діапазон. 

«Діамантовий» виконавський стиль, народжений церковним й згодом оперним віртуозним 
уславлюваним співом-грою, із втіленням ідеї віртуозності в XIX столітті відзначив спеціально змагальний 
момент у художньо-виконавській діяльності, який співвідносився з конкуренцією у виробничій сфері. 
Швидкість реакції й блиск досконалості становили істотні орієнтири для оцінок публіки. Змагання стало 
потребою життя Нового часу постренесансної Європи, що «підігрівала» активність віртуозів у пошуках 
нових й нових технічних ефектів і засобів вираження. Між музикантами мала місце конкуренція в області 
«швидкості й добірності рухів». 

І тільки опанувавши вищу майстерність, безупинно її вдосконалюючи, віртуози домагалися видатних 
успіхів у концертній діяльності: віртуозність і художність були невіддільні одне від одного.  

«Діамантовий» стиль, будучи сугубо інструментальною якістю, проте, визначався зв'язком з оперним 
мистецтвом, що користується інструменталізмом у співі від церковних початків цього роду вокальної 
досконалості.  

Е.Зінгер, відзначаючи стосовно піанізму, що «ніколи опера й фортепіано так близько не простягали 
рук одне до одного, як у цей віртуозний період», мав на увазі поширеність оперних  транскрипцій, що мали 
принципову композиційну співвіднесеність із концертними етюдами. Тією самою мірою оперні транскрипції 
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й концертні етюди визначали собою класику флейтових і  кларнетних виконань, у яких варіації на арію 
визначали зміст і цілеспрямованість музичної думки.  

Основна причина захоплення віртуозністю лежить у самій природі розвитку європейської цивілізації. 
Віддаляючись від релігійної ідеальності, матеріалістичний характер цього типу мислення в музиці 
визначався опорою на «тілесну рухливість» пальцевої механіки, що зайняла провідне місце в художній 
специфіці виконавства. 

Так сформувалися музиканти-виконавці, що підкорили творчість віртуозному володінню 
інструментом, що стало для них матеріально-художньою самоціллю. Така віртуозність, позбавлена 
салонно-аристократичного релігійно натхненного виразу,  переростала в дещо позахудожнє, від чого весь 
«діамантовий»  стиль «піддавався анафемі» композиторами й музичними критиками, для яких 
прогресистська позацерковність прогресу й театралізоване різноманіття гри було дорожчим, ніж 
виконавська майстерність «польотного» типу. І все ж в ній нескінченно багато черпали митці, оскільки  в 
ресурсах, розроблених представниками виконавської школи “жюперле”, зберігався подих шаріння, 
духовний стимул якого очевидний. 

І все ж, до наших днів «доброю звичкою» залишилося іронізування з виявів «діамантової» 
польотності, що й знаходимо в в описі А.Рабиновича щодо крайнощів прояву віртуозництва: «Піаніст 
Кадавер домігся такої швидкості, що виконує великий півгодинний концерт Гуммеля в десять із половиною 
хвилин, залишаючи позаду оркестр і диригента, що обливаються кривавим потом у марних спробах 
поспіти за солістом» [10, 231]. Однак історія повторюється, демонструючи такі етапи роботи артистичної 
індивідуальності, коли захоплення швидкістю визначає неминучий щабель становлення артиста.   

А.Сєров указував на небезпеку, що таїть у собі надмірна увага до тілесно-технічного прояву ідеї 
досконалості: «Без свідомого розвитку техніки неможливо гарне виконання; отже, техніка необхідна, і чим 
вище вона розвинена, тим для мистецтва краще. Але техніка − засіб; коли ж вона перетворюється в мету, 
вона стає на ступінь досить низинну, на ступінь фокусництва, скомороства, танцю на канаті... і т.п. доказів 
спритності, виучки, більш-менш ризикованої, що дивує юрбу» [11, 499]. 

У зв'язку з бурхливим розвитком віртуозної пальцевої техніки утвердилася ідея застосування 
механічних апаратів для досягнення майстерності (жюперле). За свідченням Герца, багато знаменитих 
піаністів користувалися механічними пристосуваннями, але тримали їх у секреті. Першим винаходом 
подібного роду вважається «хіропласт» И.Б.Лож’є (1818), що на думку автора, повинен був «усувати» всі 
рухи, крім пальцевих і зробити «неможливими» всі «неправильні» прийоми гри. В 1830 році Ф.Калькбренер 
винайшов новий апарат «руковод», що також призначався для вироблення пальцевої техніки. Існував 
також апарат А.Герца «дактильон», покликаний надавати пальцям силу, рівність і «легкість удару».  

Спроби використання механічних апаратів-пристосувань чітко виявили негативні риси віртуозництва 
− відрив технічного навчання від художнього виховання й відомість процесу вправи до механічного 
тренування. Це призвело до іншої крайності, сформульованої А.Скрябіним: ніяких «інструктивних» жанрів, 
вироблення техніки в межах «художньої гри» як такої. В остаточному підсумку, автор «Поеми екстазу» все-
таки «відродив» ідею майстра «перлової гри» Гуммеля: «…досягти мети можна лише шляхом найтоншого 
внутрішнього відчуття пальців, аж до самих кінчиків...» [1, 123]. 

Артистизм XIX століття був спрямований на виявлення людської, а виходить, процесуально-рухової 
його істоти − і в цьому гуманізм «одушевленої механіки» стилю, названого «діамантовим». ХХ століття 
попрощалося з «людськоцентристським» уявленням про світ − і «діамантовість» виконавства стали 
істотною, однак не єдиною визначальною прикметою віртуозності. 

Ми згодні із трактуванням «діамантового» стилю як суттєвого показника віртуозності [14]. Однак, при 
цьому, наполягаємо на сукупності прояву у фактурі цього стилю вмінь показати різні «стилі» − у 
пасажності, поліритмії, у динамічних регістрових змінах і т.п., тобто в розмаїтості прийомів музичного 
вираження. Як модель стильових «розшарувань» концепції віртуозності ми опираємося на твір, що 
становить одночасно й найвище художнє досягнення мистецтва ХХ століття, й виступає у функції 
«допомоги з композиції й виконавства». Мова йде про «Мікрокосмос» Б.Бартока, що охоплює, як і 
“GradusadParnasum” К.Черні, різні етапи виконавської техніки,  особливо виділяючи заключний віртуозний 
етап оволодіння інструментом.  

Б.Барток написав свій твір-посібник (плюс «історичний довідник»!) для фортепіано як авторський 
унікальний дар. Однак ідея цього опусу набагато ширша й універсальніша в усвідомленні виконавських 
етапів просування майстерності, аж до високопрофесійних показників техніки останніх десятиліть. Саме 
цей ракурс бачення історії професійної гри є найціннішим в критеріях нашого дослідження.  

Висування Б.Бартоком установки на поліритмію − ритмічну змінність і динамічну градацію в 
особливо тонких переходах − ми вважаємо найважливішим відкриттям Бартока-методиста й виконавця. 
Аналогічну позицію зайняв згодом Д.Лігеті, вказавши на віртуозний стиль ХХ сторіччя як на техніку ритміко-
тембральних складнощів прояву виконавської майстерності у своїх Етюдах для фортепіано.  

У музичному мистецтві виконавство завжди «було ведучим, направляючи композиторську 
творчість» [6]. Невпинна робота за інструментом приводить до знахідок і відкриттів все нових значень і 
змістів. Інструмент, усе більше й більше адаптований виконавцем до актуальних звуково-мовних якостей, 
дозволяє відшукати в ньому нові можливості. Фортепіанні віртуози першої половини XIX століття утворили 
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ту напрямну групу, що для інших музикантів склала зміст прогресу, завоювань музичної культури в цілому: 
уподібнення оркестральності, універсалізації вираження.  

Наукова новизна праці виражена в авторській самостійності ідеї «теорії історії музики» (за 
М.Друскіним) щодо естетичної й художньо-технологічної цінності етапу інструментальної «діамантовості» і 
особливо сприятливої щодо розвитку пальцевої техніки кларнетистів, ритмофактурної мобільності 
вираження, поза яких неможливе буття високих здобутків музики ХХ і початку ХХІ століть.  

Висновки. Цей принцип оркестральності обумовив всю сукупність гри професіоналів-
інструменталістів, привносячи у виконання максимальну розмаїтість темпових, динамічних, тембральных,  
артикуляційних і т.ін. засобів. «Багатозвуччя» фортепіано заохочувало регістрове розширення й інших 
інструментів, а також освоєння ними всієї повноти хроматичного темперованого ладу. Так і кларнетна 
техніка  етапу від Нового часу до новітнього періоду визначилася в опорі на віртуозну «діамантовість», 
долаючи її «шаріння» театральним різноманіттям симфонізації-оркестралізації гри. Високі досягнення 
музики, покликаної дарувати «хвилини щастя й Радості», що успадковують високородні музичні обрії 
Аллілуйного Хваління, зобов’язані віртуозній доблесті музикантів, що талантом і безупинною працею 
осягають найвищі рівні музично-виражального артистизму.  
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COMPOSITION OF ORCHESTRA AND PRINCIPLES OF ORCHESTRAL WRITING IN CONCERTO 

GROSSO G-DUR № 2 BY JOHANN GEORG PISENDEL 
 

The purpose of a work. The article examines the principles of orchestral writing in the instrumental works of J. G. Pisendel 
(1687-1755) in the context of the genre evolution of German orchestral music of the first half and middle of the eighteenth century. 
Material for analysis - Concerto Grosso number 2 G-dur. The methodology is an integrated approach and is based on the use of 
analytical and comparative methods. Scientific novelty. During the first half and middle of the eighteenth century German instrumental 
music sees an intense solo performance development and the role of individual musician’s skills is rising. Development of new genres, 
which can demonstrate performing skills, continues. One of them was a genre of instrumental concert, in which a triad "concerto grosso 
– instrumental solo concert – concert symphony" clearly reflected phased transition from Baroque to early classical style. The analyzed 
work by J. G. Pisendel as all the legacy of the artist as a whole, represents the initial phase of the process. The conclusions. Concerto 
grosso G-dur № 2 is written in typical concert form, with multiple alternation of ritornellos performed by all chapel instruments and 
musical constructions performed by a separate group of instrumentalists – so called trio. The composer tries to follow tradition and 
carefully constructs a typical composition of multiple bright ritornello in different keys and episodes of solo-ensemble type, which 
contrast in texture the full-toned tutti parts. Composition of the orchestra: 2 violins, a viola, bass (cello and harpsichord), 2 flutes, 2 
oboes, bassoon, two horns. The trio is composed of two flutes, two oboes and bassoon as soloists as well as instruments of basso 
continuo group. Flutes and oboes solo in turns, but are often combined in a joint sound, as a result the trio becomes a quintet featuring 
masterfully interpreted woodwind instruments. The main function of tutti is to present the main theme, while the ensembles’ role is 
reduced to saturation the texture with virtuoso element. 

Keywords: Johann Georg Pisendel; German baroque orchestra; genre Concerto grosso; principles of orchestral writing; tutti; 
trio. 

Горбаль Вадим Ярославович, кандидат мистецтвознавства, в.о.доцента кафедри музичного мистецтва Національної 
Академії Cухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  

Про склад оркестру і принципи оркестрового письма в Concerto grosso G-dur № 2 Й. Г. Пізенделя 
Мета роботи. У статті вивчаються принципи оркестрового письма в інструментальних творах Й. Г. Пізенделя (1687 – 1755) у 

контексті жанрової еволюції німецької оркестрової музики першої половини і середини ХVІІІ століття. Матеріал для аналізу – Сoncertо 
grossо № 2 G-dur. Методологія дослідження полягає в комплексному підході до вивчення вказаних явищ і ґрунтується на застосуванні 
аналітичного та компаративного методів. Наукова новизна. Протягом першої половини і середини ХVІІІ століття в німецькій 
інструментальній музиці відбувається інтенсивний розвиток сольного виконавства і зростає роль індивідуальної майстерності музикантів, 
триває формування нових жанрів, у яких можна показати виконавські можливості. Одним з них став жанр інструментального концерту, у 
якому через тріаду «сoncertо grossо – сольний інструментальний концерт – концертна симфонія» чітко відобразилася поетапність 
переходу від барокового до ранньокласицичного стилю. Аналізований твір Й. Г. Пізенделя, як і вся спадщина митця у цілому, уособлює 
початковий етап цих процесів. Висновки. Concerto grosso G-dur № 2 написаний у типовій концертній формі, з багаторазовим чергуванням 
ритурнелю, який виконується усіма інструментами капели, та музичних побудов, що виконуються окремою групою інструменталістів – т. зв. 
тріо. Композитор намагається слідувати традиції і старанно вибудовує типову композицію, з багаторазовим проведенням блискучого 
ритурнелю в різних тональностях та епізодами сольно-ансамблевого типу, які фактурно контрастують повнозвучному туттійному викладу. 
Склад голосів у tutti: 2 скрипки, альт, бас (віолончель і клавесин), 2 флейти, 2 гобої, фагот, 2 валторни. У тріо беруть участь дві флейти, два 
гобої і фагот як солісти, а також інструменти групи basso continuo. Флейти і гобої солюють почергово, однак доволі часто об’єднуються у 
сумісному звучанні, внаслідок чого тріо перетворюється на квінтет за участю віртуозно трактованих дерев’яних духових інструментів. 
Головною функцією tutti є виклад основної теми, тоді як роль ансамблів зводиться до насичення фактури віртуозним елементом.  

Ключові слова: Йоган Георг Пізендель; німецький бароковий оркестр; жанр Concerto grosso; принципи оркестрового 
письма; tutti; trio. 
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Национальной Академии Cухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного  
О составе оркестра и принципах оркестрового письма в Concerto grosso G-dur № 2 И. Г. Пизенделя 
Цель работы. В статье изучаются принципы оркестрового письма в инструментальных произведениях И. Г. Пизенделя (1687 

– 1755) в контексте жанровой эволюции немецкой оркестровой музыки первой половины и середины ХVІІІ века. Материал для 
анализа – Сoncertо grossо № 2 G-dur. Методология исследования состоит в комплексном подходе к изучению указанных явлений и 
основывается на аналитическом и компаративном методах. Научная новизна. На протяжении первой половины и середины ХVІІІ 
века в немецкой инструментальной музыке происходит интенсивное развитие сольного исполнительства и возрастает роль 
индивидуального мастерства музыкантов, происходит формирование новых жанров, в которых можно показать исполнительские 
возможности. Одним из них стал жанр инструментального концерта, в котором через триаду «сoncertо grossо – сольный 
инструментальный концерт – концертная симфония» четко отразилась поэтапность перехода от барочного к раннеклассическому 
стилю. Проанализированное сочинение И. Г. Пизенделя, как и все наследие композитора в целом, отображает начальный этап этих 
процессов. Выводы. Concerto grosso G-dur № 2 написан в типичной концертной форме, с многократным чередованием ритурнеля, 
который исполняется всеми инструментами оркестра, и музыкальных построений, исполняемых отдельной группой 
инструменталистов – т. н. трио. Композитор старается следовать традициям и мастерски выстраивает композицию, в которой 
многократные проведения блестящего ритурнеля в разных тональностях чередуются с эпизодами сольно-ансамблевого типа, 
фактурно контрастируюшими полнозвучному туттийному изложению. Состав голосов в tutti: 2 скрипки, альт, бас (виолончель и 
клавесин), 2 флейты, 2 гобоя, фагот, 2 валторны. В трио участвуют две флейты, два гобоя и фагот как солисты, а также инструменты 
группы basso continuo. Флейты и гобои солируют поочередно, однако довольно часто объединяются в совместном звучании, в 
результате чего трио преобразуется в квинтет с участием виртуозно трактованных деревянных духовых инструментов. Главной 
функциею tutti является изложение основной темы, в то время как роль ансамблевых эпизодов сводится к насыщению фактуры 
виртуозным элементом.  

Ключевые слова: Иоган Георг Пизендель; немецкий барочный оркестр; жанр Concerto grosso; принципы оркестрового 
письма; tutti; trio. 
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Formulation of the problem. Recently the interest of the musicians in early music, especially the Baroque 
one, has increased greatly. One of the trends in this direction is to perform works of famous authors in an 
authentic manner, using specially made instruments. Another trend is the revival of the oeuvre of now forgotten 
composers who were once brilliant virtuoso musicians and had a European fame. This primarily relates to the 
work of German musicians who are in the shadows of the great Johann Sebastian Bach. With good reason 
these include an outstanding German violinist, a student of Giuseppe Torelli and Antonio Vivaldi, concertmaster 
of the famous Dresden Court Orchestra Johann Georg Pisendel (1687-1755). Like most musicians of the time, 
he combined performing with composing (approximately in 1718 he studied composition with Johann David 
Heinichen) and wrote mainly for his instrument or court orchestra. We know that he is the author of 12 violin 
concertos, a concerto for two oboes and bassoon, 4 Сoncerti grossi, a baroque Sinfonia, several violin sonatas 
with basso continuo and a sonata for solo violin [5].  

Analysis of recent research. The manuscripts of works by J. G. Pisendel are kept in the Saxon State 
Library in Dresden (Sächsische Landesbibliothek – Staats  und Universstätsbibliothek Dresden). An 
acquaintance with them shows that the musician was interested not in the quantity but the quality of music, and 
actually the study of the works for orchestra allows investigating the genre specificity of Dresden Court 
Orchestra repertoire at the time of the Elector Augustus II the Strong (from 1717 to 1733). 

Based on the above, the purpose of this article is to define the principles of orchestral writing in the 
instrumental works of J.G. Pisendel written for the Dresden Court Orchestra, in the context of genre evolution of 
the of German orchestral music of the first half and middle of the eighteenth century. The material for analysis 
is Concerto grosso № 2 G-dur. 

As we know, during the first half and middle of the eighteenth century the orchestral genres of German 
instrumental music, as European music in general, experienced the transition from Baroque to early classicism, 
with the adoption of new stylistic qualities of musical language selected because of evolutionary changes with 
some influence of foreign trends of musical genres development in the Italian and French music. 

In the genre system of instrumental music in connection with the intensive development of solo 
performance and the increasing role of individual skills of musicians-instrumentalists, the process of 
formation of new genres, in which musicians could clearly demonstrate their performing capabilities, is on-
going. One of them was a concert genre, the other – the genre of symphony; both existed in multiple 
versions, reflecting the phased transition from Baroque to early classical style and were well represented in 
the repertoire of German instrumental chapels of the first half and middle of the eighteenth century.  

The genre of instrumental concert is characterized by solo parties, musical material of which is 
contrasted to the sound of the whole orchestra. In the genre of concerto grosso of the first half of the 
eighteenth century it was an ensemble composed of three instrumentalists which was involved in creating 
such contrast [2]; different in musical density texture tutti and trio created timbre-dynamic contrasts inherent 
to the aesthetics of Western European Baroque music. The emergence of the concerto grosso is associated 
with the Italian musical culture, including the work of Arcangelo Corelli. Since the beginning of the eighteenth 
century, this genre spread to the German lands, gained great popularity in the court music, contributed to the 
development of collective and individual performance. Composers wrote pieces for instrumental composition 
of the orchestras and counted on musicians’ performing skills. The analysis of instrumental scores of 
concerto grosso by J. D. Heinichen, J.G. Pisendel, Jan Dismas Zelenka, Jean-Baptiste Volumier, Georg 
Benda and other musicians of Saxon Court, written specifically for the Dresden Court Orchestra, clearly 
illustrate this [4]. 

The formation of another principle of construction of a concert, with an emphasis on one or two solo 
instruments from a trio (such as operatic aria or duet) initiated the emergence and development of the genre 
of a solo instrumental concert, which demonstrated noticeable tendency to form signs of the early classical 
style. No coincidence that this genre took a leading position in the genre system of classicism, and in the 
works of its outstanding representatives (Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven) it won the 
classic signs of perfection. A characteristic feature of a solo instrumental concert was the differentiation of 
the whole mass of orchestral voices into relief and background, with a higher level of virtuosity of the soloists 
than other instruments parts and soloists play accompanied by the orchestra (in concerto grosso the 
orchestral tutti and ensemble of soloists alternated). This genre became extremely popular in the orchestral 
culture in Dresden and Berlin, where the outstanding virtuosos performed – Pierre Gabriel Bufarden, Johann 
Joachim Quantz, J. G. Pisendel, J. B. Volumier, Philip Emanuel Bach and others. 

Innovations in orchestral compositions in Mannheim orchestra gave rise to the emergence of the 
genre of a concert symphony with soloists’ parts and concert orchestral voices, i.e. the concert principle 
applied not only to soloists, but also to the orchestra, which allowed each member of the orchestra to 
demonstrate skills of a soloist. Extremely popular in the early classical period, the concert symphony genre 
went out of use in the future, replaced by the classical symphony, and is virtually unexplored as of today. 

The style evolution of the concert principle clearly manifests in form making, as repeatedly mentioned 
in the works of scientists. Our analysis of orchestral scores proves that the effect of evolutionary principle is 
evident in instrumentation parts and in the ratio of orchestral voices with equal brilliance, indicating the 
organic interaction of formative and orchestral-performing factors on the way of evolutionary change. Works 
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by J. G. Pisendel represent the initial stage of this process and take the first step on the path of rapid 
evolutionary transformation.  

Concerto grosso G-dur № 2
1
 (J.II.2) by J. G. Pisendel is a work for orchestra, which has features 

typical of the Baroque concerto grosso. It is written in so called alternative concert form extremely popular in 
form making of Western Baroque instrumental music. This form is characterized by multiple alternations of 
ritornello, performed by all the orchestra instruments (the first one is like overture to an operatic aria), and 
musical constructions performed by a separate group of instrumentalists – so called trio. The composer tries 
to follow tradition and carefully builds a typical composition with multiple brilliant ritornellos in different keys 
and episodes of solo-ensemble type, whose texture contrasts sonorous tutti presentation. However, 
orchestral parts are quite specific for interpretation, including the distribution of musical material in tutti and 
ensembles (which actually are no longer trios), which to some extent takes the work beyond the genre of 
concerto grosso.  

Orchestra composition: 2 violins, a viola, bass (cello and harpsichord), 2 flutes, 2 oboes, bassoon, 2 
French horns; the trio includes two flutes, two oboes and bassoon as soloists and accompaniment 
instruments (mainly of basso continuo group). Flutes and oboes solo in turns, but quite often are combined in 
a joint sound, as a result the trio actually becomes a quintet featuring masterfully interpreted woodwind 
instruments. 

The main function of tutti is to present the main theme, while the role of ensembles is reduced to 
saturation the texture with virtuoso element. As far as performance is concerned, this requires coordinated 
play of the whole orchestra to perform ritornellos (adherence to the same tempo, articulation, same phrasing, 
accentuation, etc.) that demonstrates the skills of collective performance, and solo-ensemble constructs that 
make separate forms and are organically embedded in tutti, which demonstrate technical excellence of 
individual performance of virtuoso soloists, the ability to feel a partner and create an ensemble. 

Flutes and oboes – are the only orchestral instruments which do not participate in the initial ritornello. 
This confirms their solo status and at the same time overcomes the baroque performing tradition, according 
to which the soloists participated in tutti parts together with musicians-ripienists. In other melodic instruments 
parts this theme is written in the bass keys, similar to parts for instruments of basso continuo group. This 
means that it is played in unison, and artists play in the tessitura within the range of their instruments. Thus, 
the parties of first violins in the first six bars of note text entry are done in the bass keys and only the seventh 
bar starts with violin clef. 

Ritornello consists of two constructions, similar in structure to two half-phrases of a music period 
(second half-phrase is repeated twice with some varied changes), repeating the theme in dominant key (in 
the first half-phrase G-dur, in the second – D-dur). Along with individually built tone, both sentences have 
also different orchestration. 

The first ritornello is written in unison with majority of the orchestra instruments (except flutes and 
oboe), so it sounds strongly and powerfully. In the second Half-phrases the unison mode is replaced by 
detailed textural weaving. The theme is supported by bass instruments (cello, bassoon, harpsichord) and is 
in the lowest orchestral voice. 

Other parts, including the flutes and oboes acceding to the overall sound, form an elegant, multi-
component accompaniment with: 

 triple imitation of a new lyrical theme that will continue to evolve along with the ritornello theme 

(imitation voices: I – first violins + the first and second flutes + first oboe; II – second violins + second oboe; 

III – violas + the first and second horns); 

 short and lively melodic counterpoints in flutes and oboes parts with double thirds; 

 harmonious figuration with elements of hidden double-voicedness in first and second violins parts. 

Later (from bar 11), bass voice switches to its typical figures of motion – repetitions of the same sound 
in small rhythmic durations that create a harmonious foundation for the whole polyphonic sound structure. 
High melodic voices start moving like sounds of dissonant chords, full-scale triads and their inverse – 
cadence is approaching. 

In the second half-phrase of the material the main theme moves into high voice and is entrusted to 
instruments of melodious specialization (the first violin, the first and second flutes in unison), oboes and 
French horns perform melodic counterpoints, the second violins and violas – harmonic figuration. 

In general, in the tutti a four-voice texture of homophonic-harmonic type is formed, based on two 
melodic voices, harmonic filling and melodized bass line. The distribution of voices between the instruments 
constantly varies. Thus, in the second half-phrase of ritornello the following distribution is observed: 

 first melodic voice – first violins, first and second flutes, first oboes; 

 second melodic voice – second violins and second oboes; 

 harmonious filling – violas and French horns; 

 bass voice – cello, bassoon, harpsichord. 

In addition, in the same block we have one more combination of instruments: 

 the first and second violins are entrusted with harmonious chord configuration;  
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 violas and French horns develop the melodious nucleus of the new theme; 

 instruments of basso continuo group perform the ritornello theme. 

Similar transformations continue in the next parts. Thus, the functions of all instruments in tutti are 
wider than traditional ones, rooted in the practice of contemporary orchestral performance, which highlights 
versatility of each instrument. 

Despite the advantage of homophonic-harmonic composition ritornello is related to polyphonic form 
making, especially at the thematic level. Like fugal forms of instrumental music of the Baroque epoch, the 
ritornello theme is based on several intonation elements – the core and its development, the sequential 
development of motives that form the core of the theme, varied melodic counterpoints, including those which 
acquire the status of independent thematic formation, etc. The unfolded in time ritornello is characterized by 
fluidity, absence of square structural constructions, sudden cadence. The above-mentioned features are 
emphasized by orchestral means, in particular – principles of instruments selection. 

In parts for one voice the performed material is almost the same, excluding special articulation in 
figurations, taking into account the specific features of orchestra instruments. For example, the violins do the 
figuration performance on three strings, based on an open string «D» on strong beat, so the effect of hidden 
two-voicedness is formed; violas, cellos and bassoons specialize in repeating one sound in an even rhythm, 
and horns – the repetition of sound in a fanfare rhythm. At the same time, unison presentation of ritornello 
theme in the first half-phrase and performance of the same melodic constructions by such different 
instruments as, say, viola, oboe and horn, is evidence that the musicians of the Dresden Orchestra tried to 
follow common principles of sound studies in creation and performance of musical phrases, etc., despite the 
specificity of the process of sound formation by a musical instrument. 

The instruments of related orchestral voices (e.g. first and second violins, first and second flutes, first 
and second horns etc.) are quite often combined together like a third duplicating which diversifies the four-
voicedness with many varied combinations. This happens in tutti during ritornello. 

Features of the trio construction are somewhat different. They depend not only on the number of 
instruments involved in solo-ensemble music-making, but, above all, are determined by the quality of the 
material. Solo-ensemble constructs inherently possess virtuoso quality and this is where the concert 
principles are developed, including the principle of competition. In the analyzed work the ensemble of 
soloists compete with each other. 

Trio in concerto grosso by Pisendel has three compositions: 
1) two oboes and solo bassoon; 
2) two solo flutes accompanied by the first and second violins (in unison) that perform the 

accompaniment; 
3) two solo flutes, two solo oboes, solo bassoon, first and second violins (unison). 
The material performed by the soloists resembles fioritures in opera arias and is performed alternately 

by the first and second composition on the basis of imitation at a distance (so called imitation without counter 
theme) that forms the echo effect. During the combination of the two compositions in united sound this 
competition is transferred to another plane and continues not from afar but very close, and the transfer of 
two-voiced passages from one pair of soloists to another forms another imitation structure – a circle canon. 
Imitations also play an important role in soloists’ duets, when the first performer plays alone, and the other 
picks up the same theme in the next measure. In such cases, the notation indicated solo, unlike soli when 
two instruments are performing, mainly during the third duplication. 

Solo parts treated in the concert manner demand from the artists the sound equality of all registers, 
excellence on the upper notes, proper distribution of breathing, phrasing, accents and more. They were 
created for well-trained oboist and flutists, and such artists composed the Dresden Royal Orchestra. 
Pisendel was an excellent violinist, but in his score he gives his instrument not a solo function, but an 
accompanying one. A total of 12 parts are indicated in the score, and if each one of them was performed by 
one musician, the orchestra would consist of 12 musicians. However, in this case the balance between the 
voices of the orchestra would be broken. Besides, the manuscript has three lists of parts for first and second 
violins, two lists – parts for viola, cello and bassoon, one list – parts for first and second flutes, first and 
second oboes, first and second horns and a harpsichord. Given that one part was played by two musicians 
(except the harpsichord part), the number of artists increased significantly compared to the score voices. 

The conclusions. Concerto grosso by J. G. Pisendel and other Dresden Court musicians certainly 
were landmark works both in the development of the genre, and in the improvement of the collective 
principles of orchestral playing. In the interpretation of musical instruments a focus is placed on wind 
instruments as soloists, while in concerto grosso by A. Corelli, Francesco Geminiani and Georg Friedrich 
Handel the soloists trio consisted of only a string instruments group – two violins and a cello. It wasn’t a 
coincidence with the famous Italian virtuoso violinists as they knew well the technical capabilities and the 
"soul" (Charles Burney) of their instrument. G.F. Handel used this composition of soloists, to some extent, 
paying tribute not only to tradition, but also to the then existing musical tastes. It is known that in England 
during the first half of the eighteenth century, the genre remained one of the most common, as evidenced by 
the constant publication of collections of concerto grosso, which were later copied by hand. The main music 
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publisher of Handel’s music published concerto grosso by most famous Italian composers – op. 2 by 
Tomaso Albinoni (1709), op. 3 by A. Vivaldi (1714), op. 6 by A. Corelli (1715), op. 3 by F. Geminiani (1730), 
and in the 30s – concerto grosso by G.F. Handel: op. 3 (1734) and op. 6 (1739) [5].  

Dresden musicians stood somewhat aside from these processes and developed their own orchestral 
style based on the fusion of Italian and French performing manner. They also introduced in the composition 
of the Orchestra the instruments that had long been common in the German musical culture, but not very 
widely used in orchestral playing (flute, horn, etc.). Hence this attention to mixed orchestral compositions, 
and the wind concertino, which appears in the German works together with the string one: instead of two 
violins and cello the German composers increasingly used two oboes with the bass of unison bassoons; 
sometimes the oboes are replaced by two flutes, and then they are joined by a bassoon or another bass (in 
Pisendel’s works – unison of the first and second violins in lower case). Another important innovation is 
strengthening a virtuoso component in the treatment of soloists’ parts for wind instruments in solo-ensemble 
constructs, emphasizing the contrast between solo and tutti parts and ultimately distinguishing between solo 
and orchestral voices. 

Thus, the Italian the roots of concerto grosso didn’t prevent J. G. Pisendel and other German musicians 
from breathing new independent life into it. The transformations covered not only the orchestra, which 
permanently embraced oboes and on parity basis included wooden and brass wind instruments (flutes, bassoons, 
horns), but the interpretation of the soloists instruments parts, especially the wind ones – compared to earlier 
times, they were filled with incredible virtuoso brilliance. 

The study of the creative legacy of J. G. Pisendel showed that this musician deserves much more attention 
from artists and researchers than he has had hitherto, also, it is advisable to study the evolution of the German 
Orchestra of baroque and early classicism period through the example of his work and the work of his colleagues 
in the Dresden Court Orchestra, who are now considered as composers of "second-line" [3].  

 
Примітки 

 
1 

The concert number is given according to information from the Grove dictionary [5], which coincides with the symbol on the 
front page of music manuscript. Also known cataloging H. R. Jung, which is currently indicated concert titled Concerto in G major, J.II.2. 
Source of note text: Sächsische Landesbibliothek – Staats  und Universstätsbibliothek Dresden (SLUB) http://hz.imslp. 
info/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP324338-PMLP525067-320472272.pdf [6]. 
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СТИЛІЗАЦІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАРОДНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ  
МИСТЕЦТВІ СУЧАСНОСТІ 

 
Метою статті є аналіз популярного на сьогодні напряму – стилізації народного танцю, а також визначення його місця та 

ролі у професійному хореографічному мистецтві. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів 
теоретичного й емпіричного рівнів: аналізу та узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, компаративного й 
логічного методів. Ці методи дають змогу охарактеризувати стилізацію у народному хореографічному мистецтві, проаналізувати 
творчу діяльність провідних професійних хореографічних колективів різних країн і визначити місце та роль стилізованих 
народних танців у їхньому репертуарі. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі репертуару провідних професійних 
колективів різних країн, в яких стилізація народного танцю є основним видом творчої діяльності. Висновки. Стилізація 
народного танцю привертає дедалі більшу увагу постановників у різних країнах і навіть стає сценічною філософією творчості 
багатьох зарубіжних професійних колективів. В Україні в останні десятиліття також спостерігається зростання уваги до 
стилізації народного танцю, і хоча на сьогодні вітчизняні колективи не «спеціалізуються» на стилізації народного танцю, 
практично в кожній концертній програмі є стилізовані номери. Популярність цього напряму зумовлена такими характерними 
ознаками сучасного хореографічного мистецтва, як взаємопроникнення різних стилів, розмаїття форм і напрямів, видовищність. 
Те, як розвиватиметься стилізація надалі, залежить від теоретичних знань і практичних вмінь постановників, їхньої майстерності 
у творчій інтерпретації фольклорного хореографічного матеріалу.  

Ключові слова: стилізація; стилізований танець; народно-сценічний  танець; балетмейстер; видовище; шоу-програма. 
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Стилизация в профессиональном народном хореографическом искусстве современности 
Целью статьи является анализ популярного на сегодняшний день направления – стилизации народного танца, а также 

определения его места и роли в профессиональном хореографическом искусстве. Методология исследования предполагает 
применение общенаучных методов теоретического и эмпирического уровней: анализа и обобщения научно-теоретических 
основ исследования, сравнительного и логического методов. Данные методы позволяют охарактеризовать стилизацию в 
народном хореографическом искусстве, проанализировать творческую деятельность ведущих профессиональных 
хореографических коллективов разных стран и определить и роль стилизованных народных танцев в их репертуаре. Научная 
новизна исследования заключается в анализе репертуара ведущих профессиональных коллективов разных стран, стилизация 
народного танца которыми является основным видом их творческой деятельности. Выводы. Стилизация народного танца 
привлекает все большее внимание постановщиков в разных странах и даже становится сценической философией творчества 
многих зарубежных профессиональных коллективов. В Украине в последние десятилетия также возросло внимание к 
стилизации народного танца, и хотя сегодня отечественные коллективы не «специализируются» на стилизации народного 
танца, практически в каждой концертной программе представлены стилизованные номера. Популярность этого направления 
обусловлена такими характерными признаками современного хореографического искусства, как взаимопроникновение 
различных стилей, разнообразие форм и направлений, зрелищность. То, как будет развиваться стилизация в дальнейшем, 
зависит от теоретических знаний и практических умений постановщиков, их мастерства при творческой интерпретации 
фольклорного хореографического материала. 

Ключевые слова: стилизация; стилизованный танец; народно-сценический танец; балетмейстер; зрелище; шоу-
программа. 

 
Gutnyk Iryna, Pedagogical Science Candidate, Senior Lecturer, Head of Folk Choreography Chair Kyiv National University of 

Culture and Arts 
Styling in professional folk choreographic art of the present 
Purpose of the article is to analyze the today popular trends - stylization of folk dance, as well as determining its place and role 

in professional choreographic art. The methodology of the research involves the use of general scientific methods of theoretical and 
empirical levels: analysis and generalization of scientific and theoretical research foundations, comparative and logical methods. These 
methods allow us to characterize stylization in folk choreographic art, analyze the creative activity of leading professional choreographic 
groups from different countries and determine the role of stylized folk dances in their repertoire. The Scientific Novelty of the research 
represents the analysis of the repertoire of leading professional groups from different countries, stylization of folk dance which is the 
main direction of their creative activity. Conclusion. The folk dance stylization attracts more and more attention of directors in different 
countries and even becomes a stage philosophy of many foreign professional groups creativity. In Ukraine, for recent decades, attention 
has also been grown to the stylization of folk dance, and although national teams do not "specialize" in stylizing folk dance today, 
stylized numbers are presented in almost every concert program. This trend is popular due to such characteristic features of modern 
choreographic art as the interpenetration of various styles, the diversity of forms and directions and entertainment. The way stylization 
will develop in the future depends on the theoretical knowledge and practical skills of the directors, their skill in the creative interpretation 
of folklore choreographic material. 

Key words: stylization; stylized dance; folk-stage dance; choreographer; spectacle; show program. 

 
Актуальність теми дослідження. Збереження національної культури та народної творчості – одне з 

головних завдань, яке на сьогодні постало перед фахівцями у галузі народного мистецтва, зокрема 
хореографії. Прагнучи пізнати, відродити, донести до сучасного глядача фольклорне хореографічне 
мистецтво, його національні риси та особливості, балетмейстери створюють номери на основі народних 
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традицій, але надають їм сучасного звучання – стилізують, тобто збагачують новими засобами виразності 
та формами відповідно до вимог, які диктує нам сьогодення. 

Процес роботи над стилізацією народного танцю вимагає від постановника наявності вміння логічно 
й мотивовано поєднувати лексику сучасної чи бальної хореографії з народною, відповідно балетмейстер 
мусить досконало розумітися в особливостях фольклорно-етнографічного матеріалу, знати своєрідність 
національного характеру народу, мати відчуття стилю, щоб досконало володіти технікою стилізації. Дедалі 
більше стилізованих народних танців можна побачити у різного типу концертах, шоу-програмах, що робить 
народне хореографічне мистецтво популярним серед різновікової глядацької аудиторії, особливо молоді. 
Стилізація народного танцю популярна у багатьох країнах світу, а в останні десятиліття стилізовані 
народні танці почали дедалі частіше з’являтися в репертуарах професійних колективів України. Саме це і 
зумовлює необхідність більш глибокого вивчення місця та ролі стилізації у професійному хореографічному 
мистецтві. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню стилізації народного танцю на сучасному етапі приділено 
недостатньо уваги. В середині ХХ ст. під поняттям «стилізація» розуміли обробку фольклорного танцю та 
створення на його основі сценічного варіанту. Активно досліджував це питання відомий балетмейстер, 
педагог, теоретик українського народного танцю К. Василенко, який у своєму підручнику «Український 
танець» детально проаналізував три ступені обробки фольклорного танцю для постановки на сцені. А 
саме: перший принцип – збереження першооснови фольклорного танцю, другий – аранжування та 
створення нового варіанту на основі традиційного танцю і третій принцип – авторський варіант 
фольклорного першоджерела [2]. 

Український балетмейстер і педагог А. Кривохижа, звертаючись до теорії мистецтва балетмейстера, 
виділив такі три ступені стилізації (обробки) фольклорного танцю: 1 ступінь – поверхова стилізація, 2 
ступінь – аранжувальний, 3 ступінь – авторський [6]. 

В. Шевченко та О. Голдрич також поділяють думку своїх колег щодо кількості та суті принципів 
(ступенів) обробки фольклорного танцю, наголошуючи на необхідності відповідального ставлення 
хореографів до обробки народного танцю, що потребує від них глибоких професійних знань і практичних 
вмінь, грамотного визначення підходів до його переосмислення та трансформації [8; 3]. 

На початку ХХІ століття почали з’являтися наукові праці, в яких явище стилізації народного танцю 
розглядається як синтез мистецтв. Посилення уваги до стилізації зумовлене активізацією розвитку 
хореографічного мистецтва в епоху постмодернізму, формуванням таких його ознак, як видовищність, 
розмаїття форм і напрямків, взаємопроникнення різних стилів. Так, феномену синтезу мистецтв у сучасній 
українській сценічній хореографії присвячене дисертаційне дослідження Д. Бернадської [1]. 

Сутність стилізації хореографічного твору та її художній потенціал, характеристику основних 
принципів роботи хореографів над стилізацією народного танцю детально висвітлила у своїй науковій 
статті І. Гутник. Автор закцентувала увагу на тому, що робота над стилізацією народного танцю потребує 
від постановника належної професійної теоретичної та практичної підготовки, відчуття стилю й інтуїтивного 
сприйняття умовної межі, за якою стилізація може перетворитися бездумне виконання тих чи інших 
усталених рухів на сучасний лад [4]. 

Загалом сучасні дослідники дедалі частіше вказують на  необхідність творчої інтерпретації 
фольклорного матеріалу, а не тільки засвоєння та збереження традицій; впровадження інноваційних 
методів, що наближають до розуміння народної культури; знання законів стилізації народного танцю, 
надання йому сучасного звучання; пошуку нових форм поєднання народного й сучасного мистецтва. Всі ці 
аспекти потребують глибокого теоретичного вивчення та практичної апробації й водночас актуалізують 
проблему звернення хореографів до фольклорного матеріалу з позицій сьогодення. 

Метою статті є аналіз популярного напряму – стилізації народного танцю, а також визначення його 
місця та ролі у професійному хореографічному мистецтві. 

Виклад основного матеріалу. Стилізація народного танцю – явище не нове. Фактично вона 
супроводжувала розвиток суспільства в усі часи. Спочатку танці, поширені серед простого народу, 
перероблялись відповідно до смаків і вимог вищого суспільства – так виникли салонні танці, на основі яких 
сформувався класичний танець. У 50-х роках минулого століття відомі хореографи, серед яких ми 
називаємо насамперед В. Верховинця, К. Василенка, П. Вірського та інших митців, роблять перші спроби 
стилізації українського народного танцю, вдаються до обробки фольклорного танцю для професійного 
виконання на сцені, тобто започатковують народно-сценічний танець. Відповідно, з розвитком народно-
сценічного хореографічного мистецтва фольклорні танці зазнавали різного ступеня стилізації для 
постановки хореографічними колективами.  

Сучасні балетмейстери постійно шукають нові шляхи і форми народно-сценічної хореографії, й тому 
народний танець зазнає сучасної обробки, крокуючи в ногу з часом. В останні десятиліття спостерігається 
нова хвиля стилізації народного хореографічного мистецтва – поєднання фольклорного танцю із 
класичним та сучасним.  

Результатом вмілого поєднання класичного, народного і сучасного танцю може стати цікавий, 
яскравий і емоційний твір, який дуже добре сприймається глядачами різного віку. Саме цим можна 
пояснити зростання популярності стилізованого танцю, що вважається одним із найбагатших і 
різнопланових напрямів хореографії [4, 253].  
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Важливе значення має також той факт, що в останні десятиліття з’явилося велике розмаїття 
музичних творів, в основу яких покладено улюблені, знані усіма народні пісні та мелодії, що сьогодні 
набули нового звучання, зазнавши сучасної обробки з урахуванням останніх тенденцій в музичному 
мистецтві, – змінилися темпи, ритми, стиль звучання. Та попри велику кількість змін, в таких мелодіях все 
ж яскраво відчувається національний колорит, а це, в свою чергу, вимагає від балетмейстерів створення 
відповідних хореографічних номерів і костюмів.  

Стилізовані народні танці ми дедалі частіше зустрічаємо в репертуарах різних колективів – як 
дитячих, так «дорослих», учасниками яких можуть бути і аматори різного віку, і професіонали. Деякі з них 
зробили стилізацію народної хореографії основним видом своєї творчої діяльності, інші «спеціалізуються» 
на поєднанні народного танцю та класики [4, 254].  

Стилізовані танці на сьогодні можна побачити у виконанні багатьох колективів, що представляють 
виконавське мистецтво різних країн. 

Класичним прикладом майстерного використання стилізації можна назвати танцювальні композиції 
Грузинського національного балету Сухішвілі. У репертуарі ансамблю – народні танці різних районів Грузії, 
а також театралізовані сюжетні постановки з музичним супроводом на грузинських народних інструментах. 
Багаторазове збільшення кількості виконавців, ще більше пришвидшення темпу, постійна зміна ритму, 
вдосконалення прийомів грузинського народного танцю з акцентом на класичну танцювальну техніку та 
вільне комбінування рухів, лінійна розстановка танцювальної маси на сцені й ідеально прорахований, 
добре збалансований загальний малюнок танцю, чіткий розподіл солістів та масовки за балетним 
принципом – ось неповний перелік задуманих іще першими керівниками колективу Іліко Сухішвілі й Ніно 
Рамішвілі новацій, які відразу ж принесли ансамблю світову славу. Артисти балету виконують традиційні 
танці з хустками, свічками, кинджалами, мечами, із пляшкою на голові, але при цьому використовується 
також ускладнена техніка, віртуозні рухи та складні трюки, запозичені зі спортивної гімнастики й 
акробатики [5].  

Колектив постійно збагачує програму новими танцями, хореографічними комбінаціями, 
постановками, причому іноді на основі кількох доданих рухів створюється вже цілком новий твір. Балет 
Сухішвілі, найбільш титулований танцювальний колектив Грузії, має у своєму репертуарі класичні номери 
та  стилізації, темпераментно-ритмічні танці та плавно-елегійні хореографічні твори. У програмі, що налічує 
близько 20 номерів, представлено танцювальний фольклор практично всіх народностей, що живуть у 
Грузії, доповнений відповідним музичним супроводом. 

Ще один давно відомий грузинський танцювальний колектив – «Легенда Грузії» (Giorgian Legend). 
Це міжнародний проект, продюсери якого – француз Паскаль Джордан і американець Джим Лоу. У 1999 
році вони побували на концерті ансамблю грузинського танцю «Ерісіоні» у місті Тбілісі й були настільки 
вражені його виступом, що вирішили показати ці унікальні танці всьому світу. Так було започатковано 
проект «Легенда Грузії», який наразі має незмінний грандіозний успіх на світових сценах. 

Коли ансамбль іще тільки створювався, його засновники ставили за мету накласти кавказький 
фольклор на сучасні досягнення шоу-індустрії й показати на світовій сцені справжнє видовище. Тому 
сьогодні виступи колективу – це справжнє шоу, в якому чільне місце посідають народний танець і балет, 
що доповнюються елементами фехтування. Зарубіжна і вітчизняна критика одностайно констатує, що за 
своїм художнім рівнем і видовищністю «Легенда Грузії» стоїть в одному ряду з такими музично-
танцювальними шоу, як Riverdance чи Lord of the Dance.  

Шоу «Легенда Грузії» – це не тільки танцювальна програма, сюди входить і чудовий вокал, 
заснований на традиції багатоголосного співу Грузії. Однак на особливу увагу заслуговує саме знаменита 
грузинська пластичність танцю, темперамент і ексцентричність виконавців, складність і краса їхніх рухів. 
Музичний супровід танцювальних номерів сприяє створенню етнічного колориту шоу: мелодію, що 
виконується на народних інструментах, доповнюють бій барабанів і навіть удари дзвона, що підкреслює 
виразність подій, які розгортаються на сцені. Як стверджують мистецтвознавці й критики, шоу «Легенди 
Грузії» на сьогодні є, мабуть, найбільш успішною і найбільш видовищною виставою в стилі етно [5].  

Мільйони людей у світі захоплюються барвистими ірландськими шоу Riverdance, Ірландського 
театру сучасного танцю та Lord of the Dance. Ці спектаклі, в основу яких покладено ірландські народні танці 
в їх традиційному виконанні, сповнені неймовірною танцювальною енергетикою, промовистою емоційністю 
та експресією. Виконуються вони на півпальцях, верхня частина тулуба танцюристів (і чоловіків, і жінок) 
зазвичай нерухома, руки опущені донизу. Увага акцентується на синхронній і неймовірно швидкій роботі 
ніг, яка неодмінно викликає захоплення глядачів.  

Ірландські танці є старовинним народним надбанням,  однак світ заговорив про них у середині 
дев’яностих років минулого століття, коли танцювальний колектив Riverdance під керівництвом Майкла 
Флетлі створив свою танцювальну програму. Її неймовірний успіх став початком створення знаменитого 
шоу – одного з небагатьох у світі, основаного на національних танцювальних елементах. 

Водночас Riverdance не обмежується виключно ірландськими танцями. У його програмі 
використовуються й інші стилі: фламенко, яке виконує знаменита іспанська танцівниця Марія Пахес, 
чечітка у виконанні російських танцюристів із групи Moscow Folk Ballet Company, американський степ. 
Таким чином, Riverdance відійшов від суто ірландського традиційного танцю, і на сьогодні ірландського 
фольклорного матеріалу в шоу не більше, ніж іспанського чи російського.  
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Наступним проектом Майкла Флетлі став Lord Of The Dance – танцювальне і музичне шоу, основою і 
родзинкою якого є неперевершена майстерності виконання ірландських танців. Вперше це шоу було 
показано в Дублінському Point Theatre у 1996 році. Lord Of The Dance є танцювальною інтерпретацією 
одного з найвідоміших ірландських міфів, що розповідається мовою кельтського танцю в сучасній обробці. 
В цьому шоу переплелися воєдино традиції та сучасність. Натхненна музика Ронана Хардімана, запальні 
народні танці, вигадливі спецефекти створюють неповторну атмосферу шоу, перетворюють виставу на 
магічне дійство, яке захоплює глядача від перших хвилин і уже не відпускає. 

Якщо ж порівнювати Riverdance із Lord of the Dance із точки зору режисерського задуму та 
змістового наповнення, то можна зробити висновок, що перше шоу – це все-таки більше естрадна 
вистава, тоді як друге – саме танцювальна програма, що доповнюється рок-музикою. 

Говорячи про стилізацію – обробку народного танцю, не можна оминути увагою Іспанію та її 
всесвітньо відомий танець фламенко. Взагалі в Іспанії танець пов’язаний з усіма сферами життя народу і є 
однією з улюблених і звичних форм прояву почуттів як жінок, так і чоловіків. У новому тисячолітті 
мистецтво фламенко перейшло на один із найбільш динамічних і суперечливих етапів свого розвитку – 
етап пошуку нових шляхів і нових ідей. Поряд із традиційним фламенко набувають популярності його 
сучасні різновиди: нео-фламенко, або Fusion flamenco (ф’южн фламенко). Це засвідчує поява дедалі 
більшої кількості молодих виконавців і танцювальних колективів, які обрали для себе оновлений народний 
танець сучасної епохи. Вже навіть приставка «нео» говорить про те, що танець видозмінений, оновлений. І 
дійсно, якщо традиційне фламенко (Flamenco Puro) – це експресивний та енергійний танець, то нео-
фламенко – більш пластичний, жіночний і граціозний. Але головна його особливість полягає у поєднанні 
основ класичного фламенко з елементами інших танцювальних напрямів, таких як джаз, модерн, латина. 
Поява цієї нової хвилі в мистецтві фламенко стала позитивним явищем у хореографії, оскільки надає 
постановникам і виконавцям більше простору для втілення творчих задумів, створення образів, 
обігравання народних костюмів тощо. При цьому важливо, що в побудові варіації Fusion flamenco 
обов’язковим є знання та використання (у співвідношенні 40:50) бази, основи традиційного танцю. 

Яскравим представником сучасного балету фламенко є Хоакін Кортес, сценічна філософія якого – 
фламенко-ф'южн, що передбачає поєднання традицій та витонченого модерну, андалузького та 
угорського напрямів. Танець Кортеса супроводжують не лише іспанські, а й кубинські та арабські мелодії, в 
яких відчуваються сакральні інтонації й багатовекторна пристрасть – як лід, так і вогонь, здатний його 
розтопити. У 26 років Кортес створив і виконав  постановку «Циганська пристрасть», яка підкорила серця 
глядачів у Європі й Америці, а самому танцюристу принесла титул «принца сучасного фламенко». Кортес 
бере вже відомі речі й переробляє на свій лад. Сплетіння сучасного та класичного танцю, високий  
професіоналізм і пристрасне виконання справляють на глядача незабутнє враження.  Таким чином, Хоакін 
Кортес на основі стилізованих різновидів фламенко створює шоу, яке за емоційністю сприйняття не 
поступається виступам сучасних рок- і поп-зірок. Новаторський підхід танцівника підніс фламенко на нову 
сходинку високого мистецтва, заново відкривши його для багатомільйонної аудиторії.  

Іспанський танець гармонійно поєднали з елементами класичного балету хореографи Кармен Мота 
(в минулому прима-балерина) та Хоакін Марсело (виконавець традиційного фламенко) у своєму 
яскравому шоу під назвою «Fuego!» (ісп. «вогонь»).  

У колективі з однойменною назвою виступають 18 блискучих танцівників і 5 талановитих співаків та 
музикантів. Вони створили театральну виставу іспанського танцю з елементами класичного балету, 
запальне свято ритму Середземного моря в поєднанні з вишуканими сучасними елементами. Жива 
музика фламенко та вокал зливаються в шоу з відомими музичними творами групи Dire Straits і сценічною 
кантатою Carmina Burana Карла Орффа. Шоу «Fuego!» складається з двох частин. Перша частина – це 
експеримент зі стилем crossover (класика в сучасній обробці), в другій частині переважає традиційний 
напрямок, який дає змогу більш глибоко зрозуміти та відчути народне мистецтво фламенко.  

В оформленні спектаклю використані сучасні сценічні технології. Кольорові полотна софітів 
підкреслюють все те, що відбувається на сцені, часом надаючи можливість сконцентруватись на самих 
дрібних деталях. Унікальними декораціями для шоу служить вивірене та складне освітлення. 

«Моя мета – познайомити публіку різних країн із фламенко, і водночас не відштовхнути ту її частину, 
яка вже пройнялася любов’ю до традиційного іспанського танцю. Тому я використала змішання стилів не 
тільки в хореографії, а й у дизайні костюмів і світло-режисурі», – розповіла в одному зі своїх інтерв’ю 
Кармен Мота [9]. 

Стилізація народного танцю є основою творчості багатьох російських колективів, причому цей 
напрям у хореографічному мистецтві РФ активно розвивається ще з кінця минулого століття. Так, світове 
визнання здобув Російський національний балет «Кострома», створений Оленою і Юрієм Царенками ще у 
1991 році. Шоу, яке показує балет «Кострома», основане на російських традиціях народного танцю. 
Взявши за основу найбільш колоритні зразки танцювального фольклору, постановники на найвищому 
професійному рівні «осучаснили» його, застосувавши при цьому цілу низку сценографічних засобів. 
Вистава у виконанні балету «Кострома» є вдалим поєднанням танцю, музики, театралізації, яке 
доповнюють спецефекти, комп’ютерна анімація до кожного номера й відео-арт, «живі» картинки 
відеопроекції, «важкий» дим, вогонь, зоряне небо тощо. Костюми виконавців, притаманні різним  епохам і 
характерні для різних регіонів Росії, вражають барвистістю й водночас автентичністю. На сьогодні їх 
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створено близько 300, і багато з них є точними копіями національного вбрання жителів різних регіонів, 
зокрема, північних областей країни; для оздоблення танцювальних костюмів використано перлини, срібло 
й бісер. Слід звернути увагу також на масовість номерів, притаманну загалом шоу-програмам: у 
«Костроми» на сцені можуть бути одночасно 50 артистів, що дає змогу створити масштабні хореографічні 
полотна.  

Колективів, що беруть за основу творчості стилізацію народного хореографічного мистецтва, в Росії 
на сьогодні створено чимало, і з кожним роком їх з’являється дедалі більше. Подібні програми створено 
також і в інших країнах – колишніх радянських республіках, де балетмейстери вдаються до стилізації 
хореографічних номерів, демонструючи глибоке розуміння специфіки народного стилю. 

В Україні в останнє десятиліття також спостерігається зростання уваги до стилізації народного 
танцю. Про це свідчить вже той факт, що цей напрям хореографії виноситься в окрему номінацію на 
українських та міжнародних конкурсах і фестивалях. Та хоча переважна більшість професійних ансамблів 
мають в своєму репертуарі хоча б один стилізований номер, на сьогодні в Україні досі немає жодного 
колективу, концертна програма якого була б цілком створена на основі стилізованих народних танців. Тож 
перед вітчизняними митцями відкрито простір для подальшої творчості, вдосконалення, новаторства в 
царині стилізації народного хореографічного мистецтва.  

Висновки. Дедалі активніше звернення балетмейстерів хореографічних колективів до стилізації 
народного танцю вкотре засвідчує, що танець – живе мистецтво, яке постійно розвивається, 
вдосконалюється й оновлюється. Саме тому інтерес до народного танцю як виконавців, так і глядачів не 
йде на спад, як можна було очікувати з розвитком сучасної хореографії, а, навпаки, зростає. Однак 
подальша інтенсивність цього зростання значною мірою залежить від того, наскільки вдалою буде сучасна 
творча інтерпретація постановниками фольклорного хореографічного матеріалу.  

Як показує практика, майстерність сучасного хореографа, що стилізує народний танець, полягає в 
умінні правильно поєднувати елементи сучасного танцю, акробатики з рухами, притаманними 
фольклорному танцю. Але така стилізація буде дійсно високохудожнім твором лише тоді, коли в основі 
номера лежатиме вивчення фольклорно-етнографічного матеріалу, володіння законами композиції і, 
звичайно, почуття стилю – все те, що в сукупності створює потрібний образ або відчуття образу, 
своєрідного національного характеру народу, його способу життя й особливостей мислення. 
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ФОМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕМПАТІЇ СТУДЕНТІВ 
 ЯК ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 
Мета дослідження – проаналізувати основні стрижневі психологічні механізми формування педагогічної емпатії 

студентів під час навчання в мистецьких освітніх закладах, зокрема в процесі підготовки майбутніх викладачів музики.  
Методологія дослідження грунтується на досягненнях  сучасної мистецької педагогіки, що дало змогу  провести науково 
об’єктивне дослідження. Наукова новизна полягає у актуалізації питання формування педагогічної емпатії студентів в сучасних 
умовах розвитку мистецької освіти в Україні.  Висновки. Запропоновані психологічні ознаки особистісних передумов щодо 

формування педагогічної емпатії студентів сприятимуть розвитку позитивної особистісної позиції у сфері мистецької-
педагогічної культури; формуванню професійної компетентності, спрямованості та гнучкості; оволодінню сукупністю 
систематизованих психолого-педагогічних знань, умінь та навичок; активному розвитку художньо-образного мислення; потягу 
до особистісної та мистецько-педагогічної самореалізації; здатності до емпатії. Реалізація представлених психологічних 

механізмів дозволять студентам значною мірою підвищити рівень розвитку педагогічних здібностей та особистісних якостей, 
адже вся педагогічна система пронизана гуманізмом, любов’ю і повагою, що сприяє успішному педагогічному процесу в 
мистецькій діяльності. 

Ключові слова: емпатія; мистецька освіта; педагогічна діяльність; ідентифікація; уява; рефлексія; інтерпретація. 

 
Гавран Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры тележурналистики 

и актёрского мастерства Киевского национального университета культуры и искусств 
Формирование педагогической эмпатии студентов как психолого-педагогическая проблема 
Цель исследования – проанализировать основные стержневые психологические механизмы по формированию 

педагогической эмпатии студентов во время обучения в образовательных учреждениях художественной направленности, в 
частности в  процессе подготовки преподавателей музыки. Методология исследования основывается на достижениях 
современной педагогики, что позволило провести научно объективное исследование. Научная новизна заключается в 

актуализации вопроса формирования педагогической эмпатии студентов в современных условиях развития художественного 
образования в Украине. Выводы. Предложенные психологические признаки личностных предпосылок формирования 

педагогической эмпатии студентов способствуют развитию положительной личностной позиции в сфере художественной 
педагогической культуры; формированию профессиональной компетентности, направленности и гибкости в овладении 
совокупностью систематизированных психолого-педагогических знаний, умений и навыков; активному развитию 

художественно-образного мышления; влечению к личностной и художественно-педагогической самореализации; способности к 
эмпатии. Реализация представленных психологических механизмов позволит студентам в значительной степени повысить 
уровень развития педагогических способностей и личностных качеств, ведь вся педагогическая система пронизана 
гуманизмом, любовью и уважением, что способствует успешному педагогическому процессу в художественной деятельности. 

 Ключевые слова: эмпатия; художественное образование; педагогическая деятельность; идентификация; воображение; 

рефлексия; интерпретация. 
 

Gavran Irina, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Television Journalism and Performing 

Arts, Kiev National University of Culture and Arts 
Formation of pedagogical empathia of students as a psychological and pedagogical problem 

The purpose of the study is to analyze the main core psychological mechanisms for the formation of the pedagogical empathy of 
students. Methodology. The application of the method of analyzing the theoretical foundations and practical searches of modern artistic 

pedagogy allowed for conducting a scientifically objective study. Scientific novelty. The implementation of the presented psychological 

mechanisms will allow students to significantly increase the level of development of pedagogical abilities and personal qualities, 
because the whole pedagogical system is permeated with humanism, love and respect, which contributes to the successful 
implementation of the pedagogical process of creative activity. Findings. The presented psychological signs of personal prerequisites 

for the formation of the pedagogical empathy of students contribute to the development of a positive personal position in the field of 
artistic pedagogical culture; formation of professional competence, focus and flexibility of mastering a set of systematized psychological 
and pedagogical knowledge and skills; the active development of artistic and imaginative thinking; craving for personal and artistic-

pedagogical self-realization; ability to empathy. 
Key words: empathy; art education; pedagogical activity; identification; imagination; reflection; interpretation. 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах гуманізації освітнього процесу зростає значення заходів, 
спрямованих на удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів музики, що зумовлено 
ствердженням гуманістичної ідеї загальнолюдських цінностей та моральних ідеалів, національно-
зорієнтованого світогляду студентської молоді. Сутність цих вимог визначена в програмних документах: 
Державній доктрині національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття); Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ столітті; Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності  і под. Відтак, формування педагогічної емпатії студентів – майбутніх викладачів 
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музики – є актуальним завданням сучасної мистецької освіти, що потребує розробки належних 
теоретичних та практичних заходів у цій сфері.  

Мета дослідження – проаналізувати основні стрижневі психологічні механізми формування 
педагогічної емпатії студентів під час навчання в мистецьких освітніх закладах, зокрема в процесі підготовки 
майбутніх викладачів музики.   

Ступінь наукового розроблення. Психологічні механізмм образного мислення розробляли такі 
дослідники, як С. Рапопорт, С. Рубінштейн, Л. Шрагіна та ін., спільні засоби само- і взаємо-регуляції у процесі 
міжособистісної взаємодії  - А. Валтинас, Т. Гаврилова, В. Івасишин, С. Максимець, М. Обозов, К. 
Обуховський, Л. Регуш, К. Роджерс, О. Санникова, І. Твердохлєбова, М. Удовенко. При цьому питання 
співпереживання – емпатії – одне з найменш досліджених у мистецький педагогіці. 

Виклад основного матеріалу. Якщо підходити до підготовки студентів до педагогічної діяльності, то 
можна уявити професійне самовизначення, як процес, що розвивається,  в якому особистість протягом 
професійного шляху визначає свою позицію відносно цінностей. Образ професії, який починає формуватися 
на етапі первинного вибору, стає частиною цілісного уявлення особистості про світ, її майбутнє життя. Сама 
особистість, входячи у світ професії, визначає себе не тільки як суб’єкта професійної діяльності, а й як 
суб’єкта своєї життєдіяльності. У процесі професійного становлення ці цінності перевіряються, 
доповнюються, набувають особистісного смислу, а сама особистість набуває образу представника даної 
професії. 

З цієї позиції емпатія набуває особливого практичного значення, що значно впливає на моральне 
вдосконалення особистості, оптимізацію стосунків, які відбуваються у спілкуванні в процесі музично-
педагогічної діяльності. Адже емпатія розглядається нами як властивість особистості вчителя. Яка 
проявляється у розумінні внутрішнього світу учнів, емоційному залученні їх до навчання. Емпатійні 
переживання (співчуття) реалізуються у формах допомагаючої поведінки. 

Доцільно зауважити, що поняття «емпатія» (від грец. empatheia)  науковці визначають як осягнення 
емоційного стану, чуттєве проникнення у переживання іншої людини [5]. Співчуття спонукає людину до 
допомоги і дозволяє досягти взаємоузгодження позицій, обрати відповідно до цього спільні засоби само-і 
взаємо-регуляції (Т. Гаврилова, М. Обозов, К. Роджерс). 

Аналіз сучасних педагогічних пошуків, поряд із практикою державної освіти, свідчать про зростання 
інтересу до проблеми формуванню емпатії студентів, складову якої складає звернення свідомості 
особистості «на іншого», подолання певних кордонів власного «я» та прийняття світу іншої особистості. 
Найпоширенішим розумінням феномена емпатії є тлумачення як особливої здатності (властивості) суб’єкта 
до осягнення (відбиття, проникнення, входження, доручення, прийняття, співучасті, співчуття) емоційних 
переживань (станів) і внутрішнього світу (думок) іншої людини, що дозволяє партнерам досягти 
взаємоузгодження позицій, взаєморозуміння, обрати у відповідності з цим спільні засоби само- і взаємо-
регуляції у процесі міжособистісної взаємодії (Ш. Бюлер, А. Валтинас, Л. Виговська, Т. Гаврилова, В. 
Івасишин, С. Кондратьєва, С. Максимець, М. Обозов, К. Обуховський, Л. Попова, Л. Регуш, К. Роджерс, О. 
Санникова, І. Твердохлєбова, М. Удовенко, А. Штейнмец, В. Якунін). 

Доцільно зазначити, що формування емпатії є важливою психологічною педагогічною та соціальною 
проблемою, від вирішення якої залежить розвиток творчої та гуманної основи особистості студента. 
Наявність емпатії сприяє загальному розвитку особистості: розвивається емоційна сфера, удосконалюється 
мислення, зростають адаптивні та комунікативні можливості, людина стає чуттєвою до краси мистецтва, в 
значенні цінностей набувають якості, такі як толерантність, дискусійна культура, творча активність. 

Адекватність процесу до формування педагогічної емпатії студентів забезпечується завдяки таким 
психологічним механізмам, як ідентифікація, уява, рефлексія та інтерпретація. У психологічних процесах 
ідентифікація розглядається як самоототодження особистості за певним зразком (окремої особистості, чи 
колективу) та як власна ідентичність, індивідуальність завдяки спільності певних рис та ознак. Ідентифікація є 
механізмом не тільки когнітивної, а й афективної та регулятивної сфер психіки, що сприяє формуванню 
педагогічної емпатії особистості студента. Саме вона зумовлює здатність фахівця ідентифікувати себе з 
учнем, стати на його позицію, зрозуміти його проблеми та інтереси. 

Ідентифікація (від лат. identicus – тотожній) той,  який виражає той факт, що одним із найпростіших 
способів розуміння іншої людини є уподібнення себе до неї. Це поняття має неоднозначне тлумачення [5]. 
Його трактують, як: процес ототожнення (уподібнення) себе з іншим індивідом або групою, в основі якого 
лежить емоційний зв'язок; набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей іншої людини, особливо 
батьків; копіювання суб'єктом думок, почуттів або дій іншої людини, яка є моделлю, та ін. 

Слід зазначити, що ідентифікація висловлює встановлений емпіричний факт, що одним з 
найпростіших способів розуміння є уподібнення. У позитивному спілкуванні між людьми це, зрозуміло, не 
єдиний спосіб досягнення взаєморозуміння, але в реальних ситуаціях взаємодії люди часто користуються 
таким прийомом, коли припущення про внутрішній стан партнера будується на основі спроби поставити себе 
на його місце. У цьому плані ідентифікація виступає в якості одного з механізмів пізнання та розуміння іншої 
людини і навколишнього світу. 

Отже, ідентифікація — це спосіб розуміння іншої людини через усвідомлене чи неусвідомлене 
ототожнення її із собою, намагання зрозуміти стан, настрій людини, її ставлення до світу й до себе, 
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поставивши себе на її місце. Здатність ідентифікувати себе з іншим, стати на його позицію, зрозуміти його 
проблеми та інтереси сприяє формуванню педагогічної емпатії студентів. 

У розумінні стану ідентифікації, виняткову роль відіграє ступінь розвитку уяви у майбутнього педагога. 
З цього приводу Б. Теплов зазначав: «Щоб радіти чужою радістю і співчувати чужому горю, слід уміти за 
допомогою уяви перенестись у стан іншої людини, подумки стати на її місце. Справжнє чуйне ставлення до 
людей передбачає живу уяву» [6]. 

Існує думка про те, що психологічним механізмом образного мислення є накопичення уявлень 
особистості (С. Рапопорт, С. Рубінштейн, Л. Шрагіна та ін.). Уява – це психічний процес створення нових 
образів предмету, ситуації на основі раніше сприйнятих, що виражені у побудові образу. Засобів кінцевого 
результату наочної діяльності суб’єкта; в створенні програми поведінки у невизначених проблемних 
ситуаціях; у продуктуванні образів, які не програмують, а замінюють діяльність; у створенні образів, 
відповідних опису об’єкта [1]. Специфічною особливістю уяви є те, що процес мисленого відтворення чужих 
почуттів і намірів розгортається під час безпосередньої взаємодії, що формує здатність педагога до емпатії. 
Діяльність уяви в цьому разі відбувається на підставі безпосереднього сприймання людиною вчинків, 
експресії, змісту висловлювань, якості діяльності іншої особи. 

Доцільно зауважити, що важливим у мистецькій діяльності є розвиток художньо-образного мислення, 
який пробуджує у людини здатність до уявлення, такий тип мислення є емоційно-почуттєвим (І. Зязюн), 
здатним активно викликати естетичні переживання, котрі щільно пов’язані із сприйняттям художньо-
мистецьких образів [2]. Художні образи завжди полі-функціональні, джерело виникнення їх є художньо-
мистецький твір, відповідно сприйняття його є суб’єктивним. Це пов’язано з накопиченим особистісним 
досвідом людини, із розвитком її чуттєвих ознак (зорових, тактильних, слухових). Сила сприйняття художньо-
мистецького образу залежить від того, наскільки він є яскравим, виразним, який добре запам’ятовується 
тощо. 

Як зазначає Л. Толстой, «єдиним методом освіти є досвід, а єдиним його критерієм є свобода», тим 
самим пропагує евристичну форму навчання. Адже саме евристична форма навчання стимулює творче 
мислення, уяву, та рефлексію у особистості студентів. [3]. Здатність особистості до самопізнання, вміння 
аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх з суспільно значущими цінностями, а також з діями 
та вчинками інших людей ми називаємо рефлексією, яка сприяє формуванню визначеного нами феномену. 
Професійна рефлексія – особистісна рефлексія вчителя, виражає спрямованість свідомості «на саму себе». 
Сприяє розвитку теоретичного мислення студента, його духовній внутрішній наповненості. Функціональна 
спрямованість рефлексії щільно пов’язана з найважливішими, з професійної точки зору, елементами – 
інтересами, потребами, перевагами тощо. У професійному зростанні студента як до продуктивної діяльності 
на операційному рівні рефлексія передбачає розвиток самопізнання, самооцінки, аналізу, власного 
професійного «Я», пошуки особистісного сенсу та методологічних сутностей професійної діяльності, які у 
результаті забезпечують мотивацію професійного самовдосконалення і, відповідно, високий рівень 
професійної майстерності яка формує здатність майбутнього фахівця до педагогічної емпатії. 

Фундаментальним напрямом дослідження теоретичних засад і практичних пошуків сучасної 
мистецької педагогіки належить педагогічній інтерпретації. Педагогічна інтерпретація навчального матеріалу, 
художньо-мистецьких вражень засобами слова – широко вживаний підхід у навчально-виховній практиці. 
Його підпорядковано завданням зацікавлення студентів матеріалом, врахування можливостей особистісного 
сприймання. Слушність застосування словесної, педагогічно-доцільної інтерпретації мистецтва не викликає 
сумніву. 

Словесна інтерпретація - важливий інструмент педагогічного впливу на художню свідомість 
особистості студента. Викладач, що не вміє словами передати образний зміст музичного твору, не може 
досягти успіху в навчально-виховній роботі так само, як і той, що неспроможний створити виконавську 
інтерпретацію. Як підкреслював В. Сухомлинський, «слово – нічим не замінний засіб впливу на учнів» [4]. 
Коли ж йдеться про мистецтво, виразне слово педагога відіграє особливу роль, допомагаючи студентам не 
лише розібратись у структурі художнього образу, а і яскравіше збагнути його красу, глибше сприйняти 
змістове наповнення мистецтва, що сприяє ефективності формування щодо педагогічної емпатії. 

Доцільно сказати, що поняття інтерпретації в мистецтві стосується тих його різновидів, в яких 
відбувається відтворення результатів авторської діяльності – композитора, письменника, поета, сценариста, 
режисера, тощо. Це – виконавська інтерпретація, метою якої є трактовка продукту первинної мистецької 
творчості [3]. Виконавська інтерпретація лежить в основі авторського мистецтва, закони виконавської 
інтерпретації притаманні мистецтву виразного читання, величезне значення має виконавська інтерпретація в 
мистецтві. Виконавець не просто відтворює мистецький матеріал – він пропонує особистісне розуміння 
художнього твору. Не випадково кажуть, що «заморожені» в нотах композиторські почуття і переживання 
виконавець має розтопити теплотою власної уяви. 

Отже, виконавська інтерпретація – важлива складова педагогічної діяльності галузі мистецької освіти, 
яка також впливає на формування педагогічної емпатії студентів. Майстер постійно пропонує демонстрацію 
мистецьких творів чи його фрагментів, від виразності виконавської інтерпретації педагога-майстра залежить 
характер мистецького сприймання студентів, їх художньо-образних вражень та естетичний розвиток 
студентів. 
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Доцільно зауважити, що виконавський і словесний аспекти інтерпретації мистецтва мають бути 
змістовно поєднаними, доповнювати одне-одне у розкритті художнього образу. Вплив задуму інтерпретації 
мистецького твору у єдності з словесною анотацією має перевірятися та відпрацьовуватися під час 
практичної діяльності студентів до формування педагогічної емпатії – орієнтація художніх прикладів, 
вербальних та невербальних засобів комунікації на активізацію внутрішнього стану студентів, досягнення 
особистісної значущості мистецького матеріалу, розумне поєднання свободи студентів і педагогічного 
керівництва його діяльністю. Так, в умовах практично-педагогічної діяльності зростатимуть сформованість 
витонченого відчуття та розуміння світосприйняття студентів, здатність до оптимістичної віри у його 
прихованій потенції до формування педагогічної емпатії. 

Висновки. Узагальнюючи викладене вище, ми можемо стверджувати, що сила співпереживання – 
емпатії – одна з найменш досліджених в мистецький педагогіці сил, хоч дія її настільки значуща, що годі й 
говорити про продуктивність педагогічних знахідок в галузі мистецького розвитку особистості студентів поза 
врахуванням потужного її впливу до формування педагогічної емпатії.  

Отже, зазначені психологічні ознаки особистісних передумов формування педагогічної емпатії 
студентів сприятимуть розвитку позитивної особистісної позиції у сфері мистецької-педагогічної культури; 
формуванню професійної компетентності, спрямованості та гнучкості; оволодінню сукупністю 
систематизованих психолого-педагогічних знань, умінь та навичок; активному розвитку художньо-образного 
мислення; потягу до особистісної та мистецько-педагогічної самореалізації; здатності до емпатії. 
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INFORMATION RESEARCH RESOURCES 
 OF THE HISTORICAL AND CULTURAL SPHERE ON THE INTERNET 

 
The purpose of the research is to analyze the information resources of the Internet and their division into the categories to ensure 

further use in the study of phenomena of historical and cultural sphere. The methods of the research are based on the application of general 
scientific and special methods of cognition, in particular, analysis and synthesis, historical-comparative, retrospective, comparative, 
terminological analysis and analytical monitoring of global information services. The scientific novelty of the paper lies in the analysis of the 
Internet information resources for the documentation of historical and historical-cultural processes in Ukraine and in the world. It has made it 
possible to state that the Internet, as a new information environment, where the main directions of development of domestic resources are being 
worked out, should become a modern source base for the researchers in the humanitarian field. Conclusions. As a result of the study, it has 
been proved that the Internet has become a real informational environment for studying the phenomena of cultural history. It has been 
emphasized that the state of resources from national history and cultural history requires serious analysis and should become a full-value 
source for scientists. Information resources of the Internet are a convenient environment for representing and generating relevant documents. It 
has been proved that it is the most convenient to consider the whole complex of information resources not only depending on the form of 
presentation of historical material on the Internet, but also from the stage of research. With each stage of the research (collection of information 
on the topic, working with sources and literature, analysis of materials and testing of results), the types of resources involved have been 
correlated. It has been revealed that among the documentation services, Wikipedia plays a key role today. The influence and significance of 
Wikipedia on social processes in the field of history and cultural history have been evaluated in the paper. The emphasis has been placed on 
the fact that archival resources on the Internet are gaining special importance today, and especially their forms such as databases with a search 
engine, electronic directories of various genres and types - guides, fund and subject directories, etc., and digital images of documents. 

Keywords: archive; web resource; Wikipedia; data; encyclopedia; documentation; online service; website; information resource; 
internet; social environment. 
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Інформаційні дослідницькі ресурси історико-культурної сфери в мережі інтернет 
Метою дослідження є аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет та їх розподіл на категорії для забезпечення 

подальшого використання у вивченні явищ історико-культурної сфери. Методологія дослідження базується на застосуванні 
загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема аналізу та синтезу, історико-порівняльний, ретроспективний, 
порівняльний, термінологічний аналіз та аналітичний моніторинг глобальних інформаційних сервісів. Наукова новизна роботи полягає 
у тому, що здійснено аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет для документування історичних та історико-культурних процесів в 
Україні та світі, що надало можливість стверджувати, що Інтернет для науковців гуманітарної сфери, як нове інформаційне 
середовище, в якому розробляються основні напрямки розвитку вітчизняних ресурсів, повинен стати модерною джерельною базою. 
Висновки. У результаті проведеного дослідження доведено, що Інтернет став реальним інформаційним середовищем для вивчення 
явищ історії культури. Підкреслено, що стан ресурсів з вітчизняної історії та історії культури вимагає серйозного аналізу та повинен 
стати повноцінним джерелом для науковців. Інформаційні ресурси мережі Інтернет є зручним середовищем репрезентації та 
формування відповідних документів. Доведено, що найзручніше розглядати весь комплекс інформаційних ресурсів не тільки в 
залежності від форми подання історичних матеріалів в мережі Інтернет, але і від етапу дослідження. З кожним етапом дослідження 
(збір інформації по темі, робота з джерелами та літературою, аналіз матеріалів і апробація результатів) співвідносяться типи 
залучених ресурсів. Виявлено, що серед документаційних сервісів ключову роль на сьогодні відіграє Вікіпедія. У роботі оцінено вплив 
та значення Вікіпедії на суспільні процеси в галузі історії та історії культури. Акцентовано увагу на тому, що на сьогодні особливої ваги 
набувають архівні ресурси в мережі Інтернет, а особливо такі їх форми як бази даних з пошуковим апаратом, електронні довідники 
різноманітних жанрів і видів – путівники, фондові і тематичні каталоги тощо та цифрові зображення документів. 
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асистент кафедры социальных коммуникаций и информационной деятельности Национального университета «Львовская 
политехника» 

Информационные исследовательские ресурсы историко-культурной сферы в сети интернет 
Целью исследования является анализ информационных ресурсов сети Интернет и их распределение на категории для 

обеспечения дальнейшего использования в изучении явлений историко-культурной сферы. Методология исследования базируется 
на применении общенаучных и специальных методов познания, в частности анализа и синтеза, историко-сравнительный, 
ретроспективный, сравнительный, терминологический анализ и аналитический мониторинг глобальных информационных сервисов. 
Научная новизна работы заключается в том, что совершено анализ информационных ресурсов сети Интернет для 
документирования исторических и культурных процессов в Украине и мире, что позволило утверждать, что Интернет для ученых 
гуманитарной сферы, как новая информационная среда, в которой разрабатываются основные направления развития отечественных 
ресурсов должен стать современной источниковой базой. Выводы. В результате проведенного исследования доказано, что Интернет 
стал реальной информационной средой для изучения явлений историко-культурной сферы. Подчеркнуто, что состояние ресурсов по 
отечественной истории и культуре требует серьезного анализа и должен стать полноценным источником для ученых. Показано, что 
информационные ресурсы сети Интернет являются удобной средой представления и формирования соответствующих документов. 
Доказано, что удобнее рассматривать весь комплекс информационных ресурсов не только в зависимости от формы представления 
исторических материалов в сети Интернет, но и от этапа исследования. С каждым этапом исследования (сбор информации по теме, 
работа с источниками и литературой, анализ материалов и апробация результатов) соотносятся типы привлеченных ресурсов. 
Выяснено, что среди документационных сервисов ключевую роль сегодня играет Википедия. Акцентировано внимание на том, что 
сегодня особое значение приобретают архивные ресурсы в сети Интернет, а особенно такие их формы как базы данных с поисковым 
аппаратом, электронные справочники различных жанров и видов - путеводители, фондовые и тематические каталоги и т.д. и 
цифровые изображения документов. 

Ключевые слова: архив; веб-ресурс; Википедия; данные; энциклопедия; документация; онлайн-сервис; сайт; 
информационный ресурс; Интернет; социальная среда. 

 
Relevance of the research topic. The global computer network opened up wide opportunities for the 

development of domestic science: on-the-fly information search; spreading of scientific research without 
significant financial costs; holding direct scientific discussions between historians, the possibility of publishing 
scientific papers in electronic specialized editions, and evaluation of the research results through 
participation in the Internet conferences. Today there is a lack of high quality, new in their form and content 
Internet portals and Internet TV on the history and culture of Ukraine. In connection with recognition of 
information as an independent resource, the notion of "Information resources" (documents and arrays of 
documents stored in information systems) appeared. Information resources can be global and national. 
Particularly relevant is the problem of enhancement of the information culture of society, that is, the degree 
of its preparation for the effective use of information resources and production of new knowledge. The 
degree of their use today has become the determining factor in the country’s level of development. 
Information resources are the product of informatization, which has become the organizational socio-
economic and sci-tech process of creating the optimal conditions for meeting the information needs and 
exercise the rights of citizens, local governments, organizations, and public associations on the basis of 
generation and use of information resources. The Internet today contains a variety of historical texts and 
virtual copies of written sources of the most diverse content, areas and topics. Not only their ever-increasing 
quantity, but also new quality, connection with the modern global problems is important today. A constructive 
approach to the use of electronic sources is required based on careful elaboration of relevant domestic and 
foreign practices. It should be noted that the system of collaborative formation of analytical, summary, 
abstract documents is intended to provide more appropriate electronic documentation of various aspects of 
human activity, in particular in the field of culture. Various types of electronic archives, separate systems of 
e-government, etc., can be attributed to the systems of this class. Among the systems of this type, Wikipedia 
[2, 82] project is currently in the lead. 

The purpose of the work is to analyze the information resources of the Internet and their division into 
the categories to ensure further use in the study of phenomena of historical and cultural sphere. 

The basic principles of creation of websites of historical and cultural subjects. It is commonly known 
that a consistent change in the state and view of information as a result of actions that can be performed with 
it is called information processes. Such actions are creation, collection, storage, processing, display, 
transmission, distribution, use, protection, destruction of information. During the information process, data is 
converted from one view to another using certain methods. 

When working with Internet resources, it is extremely important to use their division into categories 
that could ensure their continued use in solving specific problems. The basis for the deep elaboration of 
these issues has become the development and creation of a catalogue of resources of historical and cultural 
subjects on the portal of the Institute of Ukrainian History. The Institute has a huge resource today. It 
includes Encyclopedia; E-library; periodicals and series publications; E-catalogue of libraries; Internet 
resources; projects; the page: historians of Ukraine. It should be emphasized that in the course of 
development and introduction, the general approaches to the classification and typology of websites have 
been considered in the first place, which would allow identifying the most significant categories for the 
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historians more clearly. What is more, within separate parts of the resource various approaches to 
structuring have been implemented taking into account the specific character of the historical studies. 

Division of resources in accordance with their subjects is widespread: 
1) PP (Presentation Page) – organization's statistics page. 
2) CP (Content Page) – a page devoted to some issue or phenomenon. Such highly specialized 

resources can be easily applied to some topic. 
3) OCP (Online Community Page) – a page for communication of people with common interests, who 

are separated in space. 
4) KB (Knowledge Base) – a knowledge base, one person or several people, working on one issue 

discuss the project online. 
5) ORP (On-line Representation Page) Online representation – a website that serves directly to 

achieve the goals and objectives of the organization [8]. 
By allocating resources in accordance with the volumes of information, resources are divided into 

personal pages (the volume of such resources often does not exceed 20 pages), corporate (their volume is 
approximately 20-50 pages), information and Internet societies (their volumes in principle are unlimited) [8]. 

The most widespread research resources of historical and cultural subjects include portals, archives, 
museums, educational and research institutions, libraries, resources of government bodies, periodicals, online 
services (communication, analytical, search), reference and encyclopedic systems, private projects [1, 603]. 

The researcher should choose an optimal strategy for the search and analysis of historical and cultural 
information on the Internet. The analysis of resources should include the features, as shown on Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.Signs of Internet resources in the search and analysis of historical and cultural information 

The most important are information systems of a multipurpose nature, encyclopedic and reference 
portals, resources of the world's largest research centers. 
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Informational content of Internet resources on the history of Ukraine in the global computer network at 
the present stage. In fact, the problem of the peculiarities of generation and informational content, the 
problems of Internet resources on the history and culture of Ukraine in the global computer network Internet 
remains understudied. 

Official web sites on Ukrainian history that present historical materials on the network on behalf of the 
state are the sites of the state authorities, state research institutions and higher educational institutions of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine (MES) [10]. Web resources of state authorities are represented 
by the Internet sites and separate network projects of the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of 
Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the State Committee 
for Television and Radio Broadcasting, the State Committee on Archives of Ukraine, the Ukrainian Institute 
of National Memory (UINP), Security Service of Ukraine (SSU) [10]. 

Internet sites of the state research institutions are represented by resources of a number of institutions 
of the department of history, philosophy and law of the section of social sciences and humanities of the 
National Academy of Sciences of Ukraine (in particular, Vernadsky National Library of Ukraine, VNLU, Lviv 
National Vasyl Stefanyk Scientific Library and the National Research Institute for Ukrainian Studies, of the 
MES) [10]. 

Network resources of a number of historical faculties, separate thematic sections of university-wide 
sites of educational and research institutions of historical profile constitute a separate sub-group of sites of 
higher educational institutions of the MES [10]. Miroshnyk M.V. divides a group of Ukrainian Diaspora 
websites into three groups: the first one is the resources of educational and scientific institutions and 
organizations; the second – informational and analytical Internet resources, thematic historical websites, 
electronic versions of Ukrainian Diaspora periodicals and electronic information publications; the third 
subgroup – sites and portals of various forms of public associations of the Ukrainian Diaspora [10]. 

Educational historical web resources are represented by electronic information projects; integrated 
portals of electronic versions of scientific publications; electronic encyclopedia web sites; network resources 
of traditional and online libraries. 

Text, audiovisual materials, electronic projects, mainly on the history of Ukrainian statehood of the 
twentieth century and various forms of repressions can be found in the sections of the portal of the Ukrainian 
Institute of National Memory (UINM) (Access mode: http://www.memory.gov.ua/). Historiographic materials, 
sources of national history of various chronological periods and problems are contained on the website of the 
Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. In particular, the site contains 
seven volumes of the Encyclopedia of History of Ukraine in PDF format. 

Blogging by Ukrainian professional historians becomes even more relevant. Thus, in October 2014, 
the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences started a section "Historical 
Journalism – Blogs" on its web-portal [11]. 

Unofficial Ukrainian historical sites do not represent state institutions and are divided into two 
subgroups: web resources of general historical issues and thematic historical websites. Internet resources of 
general historical issues are individual sites, including personal, electronic encyclopedia Wikipedia, online 
libraries [9, 206]. 

The attention is paid to the creation of projects to preserve and popularize the country's historical and 
cultural values – electronic archives [12, 17]: the e-archive of the Ukrainian Liberation Movement, the e-
archive of Mykhailo Hrushevskyi, the e-archive of the Holodomor in Ukraine 1932-1933, the purpose of 
which is to promote the display of archival values and their widespread use by scholars and citizens. These 
are as well historical Internet resources on foreign platforms, where we explore some aspects of the 
Ukrainian history in structured electronic archives: Józef Piłsudski Institute of America – e-archive of the 
Ukrainian Military Mission in Poland in 1919–1932 and the historical Internet resource – the OUN Archive in 
the Ukrainian Information Service (UIS) in London. 

The e-archive of the Ukrainian Liberation Movement [6] contains 24998 digitized and described 
archival documents. Descriptions of digitized archival materials are systematized by subject and chronology, 
and the very e-archive is constantly updated. The e-archive’s documents are described by key attributes, 
namely the document title, the document contents, the author, the publishing organization, the date of 
creation, the place of creation, keywords, the way of reproduction, the document type, the document 
language, the link to the document on the Internet (URL), location of the document (archives and 
collections), and the thematic section to which the document belongs. When studying some digitized archival 
material, the number of downloads and views can be traced allowing for some statistics. 

The e-archive of Mykhailo Hrushevskyi is a collection and systematization of the entire historical and 
cultural heritage, arrays of archival sources and literature, concerning M. Hrushevskyi [4]. This information 
resource is still in the process of information digitizing, since it requires processing of a large array of sources 
and literature. The e-archive of Mykhailo Hrushevskyi is structured according to the following sections, 
namely: 

 "News of Hrushevskyistudies" block – current information, in particular, a collection of reports on 

various conferences and round tables dedicated to commemorating the 150th anniversary of M. 

Hrushevskyi’s birth. 

http://www.memory.gov.ua/
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 "Electronic Collections" block – a display of electronic thematic exhibitions. 

 "Library" block –  all works by M. Hrushevskyi in pdf-copies (in all editions, reprints and 

translations), with modern bibliographic description, indexes of illustrations, names, references, etc.; all 

works about M. Hrushevskyi, including reviews of his works and publications under his editorship, in 

accordance with the current legislation in the field of copyright; 

 "Archival materials" block – records of archival documents and materials and gradual development 

of a database of electronic images of these documents in accordance with the current archival legislation. 

 "Gallery" block – diverse iconographic materials (photographs, portraits, cartoons/caricatures), 

images of memorial household items, memorial places, etc. 

 "Chronicle of Life and Activities" block – a chronicle of M. Hrushevskyi's life and activity (both 

manual and automatic filling of the chronicle). 

What is more, the process of digitizing of sections is going on – these are the blocks "Memorial Map" 
and "Chronicle". 

The creation of the E-archive of the Holodomor in Ukraine in 1932–1933 facilitates access for all 
scientists and the public to these materials and allows studying one of the most tragic events in the history of 
human civilization [3]. 

The e-archive of the Ukrainian Military Mission in Poland in 1919-1932 is presented in Ukrainian and 
in Polish. The description of documents is structured according to such features as the document title, the 
author, the type, the abstract, the place, the date, the language, the date of the item [7]. 

On the historic Internet resource – the OUN Archive in the Ukrainian Information Service (UIS) in 
London, scientists and anyone willing can access the documents of the OUN, the Anti-Bolshevik Bloc of 
Nations, UPA, book editions, periodicals [5]. Moreover, video, audio and photo galleries are available here. 
The site also provides a virtual journey to the Museum of Stepan Bandera in London. 

Collaborative public documenting of cultural-historical processes in Ukrainian Wikipedia. Nowadays, 
the Internet contains a variety of texts and virtual copies of written sources of the most diverse content, areas 
and topics. Collaborative public documenting of historical processes is partially covered in Ukrainian 
Wikipedia, which is the Ukrainian-language section of Wikipedia, a multilingual internet-based wiki-
encyclopedia project that can be edited by all willing Internet users. As of July 2018, the number of articles 
on various topics of Ukrainian Wikipedia has reached 800,000 - this indicator ranks it 16th among all 
language sections and the third among Slavic languages Wikipedia. Ukrainian Wikipedia contains many 
articles that were originally copied from the Encyclopedia of Ukraine (more than 6 thousand) [13], the 
Ukrainian Soviet Encyclopedia, the reference book on the history of Ukraine (edited by Pidkova and Shust). 
At the same time, some of these articles were later revised and developed by Wikipedia editors, who also 
created or reworked many articles into completely independent works [13]. 

The total volumes of reference information posted on Wikipedia have already surely exceeded all 
available encyclopedic reference resources, both in individual areas and in general. According to statistics, 
Ukrainian Wikipedia has been the most popular Ukrainian-language site over the last five years, the volumes 
of the audience of which significantly exceed other websites [2, 84]. All this keeps current the task of 
updating and filling Wikipedia with documents that reflect the processes in the field of history and culture. 
Today, a number of public organizations (primarily Wikipedia Foundation and Wikimedia Ukraine) 
coordinates such activities. State and cultural organizations are still insufficiently interested in these 
processes. The social and informational activities of the Wikipedia community are so significant that they 
actually replace certain areas of government activity, both in the field of culture and in other related fields [2, 
85]. To minimize degradation of the materials and prevent their documentary value from being outdated, the 
Wikipedia administration introduces tools of different classes that enhance control over new content and 
changes to it. However, this approach is also not free from a number of risks, among which the most 
important is the risk of destroying the enthusiast community, who aspire to develop the project. An important 
aspect that allows treating Wikipedia materials as a document is the availability of additional details, version 
control of articles and documenting the process of articles creation [2, 85]. 

In fact, today Wikipedia with its accompanying projects is at the same time a system of accumulation 
of an abstract database about documents of cultural significance and a huge collection of new documents of 
reference and analytical nature that autonomously form an essential part of the documentary provisioning of 
the cultural field of the state. 

The scientific novelty of the paper is that an analysis of the information resources of the Internet for the 
documentation of historical and cultural processes in Ukraine and in the world has been carried out, which made it 
possible to state that the Internet for researchers of the humanitarian sphere, as a new information environment, 
where the main directions of development of domestic resources are being developed, should become a modern 
source base. 

Conclusions. The Internet has become a convenient informational environment for studying the 
phenomena of the historical and cultural sphere, as well as for representing and creating relevant documents. At 
the same time, the state of resources from national history and cultural history requires serious analysis and 
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should become a full-value source for scientists. In addition, participation of historians and their actual impact on 
the creation of pages with the use of reliable sources is needed, since the lack of these data or the impossibility of 
attributing and establishing the affiliation of the information provided, its authorship, indicate its possible 
unreliability. This is directly related to the national security in the information sphere. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА АНАЛІЗУ АБСТРАКЦІЇ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ  
ЯК ЕЛЕМЕНТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Мета роботи. З’ясувати сутність та окреслити особливості абстракції як форми образотворчості. Методологія 

дослідження відповідає загальним принципам мистецтвознавчого та культурологічного наукового дискурсу, що ґрунтуються на 
аналітичному, системно-структурному, семіотичному методах та узагальненні. Наукова новизна одержаних результатів 
полягає у концептуально новому погляді на абстрактну образотворчість як на трансісторичну стилістику мистецтва, в основу 
якої покладено універсальні незмінні культурні коди, що константно відтворюються від минулого до сьогодення. Уводиться до 
наукового обігу поняття «абстрактна знаковість» як концепт семіотичного аналізу безпредметної образотворчості. Висновки. 
В основі зображувальної мови абстракції лежить знак, символ-код, який не має схожості з конкретним предметом, або 
поняттям, а виражає загальну сутність уявлення і виступає універсальною формою образотворчості від давніх історичних віх і 
до сьогодення. 

Ключові слова: абстракція; образотворче мистецтво; абстрактна знаковість; абстракціонізм; художня культура. 
 
Дубривна Антонина Петровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка и живописи Киевского 

национального университета технологий и дизайна 
Концептосфера анализа абстракции в изобразительном искусстве как элемента художественной культуры 
Цель работы. Выяснить сущность и определить особенности абстракции как формы изобразительного искусства. 

Методология исследования соответствует общим принципам искусствоведческого и культурологического научного дискурса, 
основанного на аналитическом, системно-структурном, семиотическом методах и обобщении. Научная новизна исследования 
заключается в концептуально новом взгляде на абстрактную изобразительность как на трансисторическую стилистику 
искусства, в основу которой заложены универсальные неизменные культурные коды, константно воссоздающиеся от прошлого 
к настоящему. Вводится в научный оборот понятие «абстрактная знаковость», как концепт семиотического анализа 
беспредметной изобразительности. Выводы. В основе изобразительной языка абстракции лежит знак, символ-код, который не 
имеет сходства с конкретным предметом или понятием, а выражает общую сущность представления и выступает 
универсальной формой изобразительного искусства от древних исторических вех и до современности. 

Ключевые слова: абстракция; изобразительное искусство; абстрактная знаковость; абстракционизм; художественная 
культура. 

 
Dubrivna Antonina, Ph.D. in Art Studies, Associate Professor in the department of drawing and painting of Kyiv National 

University Technology and Design 
The conceptual sphere of the analysis of abstraction in the fine art as an element of artistic culture 
The purpose of the article is to find out the essence and description of the features of abstraction as a form of fine art. The 

methodology is the general principles of art criticism and cultural science of scientific discourse, which is based on analytical, system-structural, 
semiotic methods and generalization. Scientific novelty represents a conceptually new view of abstract art as a transhistorical style of fine art, 
which is based on universal, immutable cultural codes that are constantly reproduced from the past to the present. It is proposed in the scientific 
use of the notion of “abstract sign” as a concept of semiotic analysis of non-objective art. Conclusions. The basis of the figurative abstraction 
language is a sign and a symbol-code that has no similarity to a particular subject or concept, but expresses the general nature of the 
representation and is a universal form in the fine arts from ancient times to the present. 

Key words: abstraction; fine art; abstract sign; abstractionism; artistic culture. 

 
Актуальність теми дослідження. Абстракція в образотворчому мистецтві пройшла складний 

еволюційний шлях від абстрактної знаковості прадавнини й традиційних символів народної художньої 
культури, втілившись у художній напрям початку ХХ ст., на рубежі ХХ та ХХІ ст. відроджується, що на 
сучасному етапі розвитку наукової думки потребує осмислення форм її вираження у художній культурі. Цей 
вияв образотворчості, як симбіоз мистецької формотворчості та поглядів, переконань, філософських пошуків 
людства, упродовж цивілізаційного прогресу, органічно консолідує в собі духовне наповнення та художню 
безпредметну форму. Усвідомлення взаємодії сенсу і форми кардинально змінює погляд на сутність та 
природу образотворчого мистецтва в цілому, де абстракція виступає унікальним художньо-філософським 
елементом культури. 

Мета дослідження – з’ясувати сутність та окреслити особливості абстракції як форми образотворчості. 
Виклад основного матеріалу. Абстракція як універсальний тип наукового пізнання використовується 

в математиці, філософії, естетиці, культурології, мистецтвознавстві, психології. Абстракція передбачає 
відмову від фіксації одиничного, випадкового на користь виділення акцентування загального, необхідного 
для забезпечення істинного пізнання світу. 

Аналіз концепту «абстракції» в образотворчості варто проводити з позиції знаку та коду, що 
утворюють особливу образотворчу «мову», за допомогою якої відбувається трансляція художньої 
інформації як комунікаційно-знакової системи в культурі (О. Афоніна, Р. Барт, У. Еко, О. Коваль, І. Купцова, 
К. Леві-Стросс, Ю. Лотман, Ч. Морріс, Ч. Пірс, А. Пучков, Ф. де Соссюр, В. Фещенко). 
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Коди в культурі являються певним конструктивним базисом, який дозволяє системі конкретного 
етносу зберігати міцність протягом тривалого періоду часу, а її носіям глибоко усвідомлювати свою 
нерозривність з рідною культурою та підтримувати почуття етнокультурної ідентичності. Культурні коди 
виступають усталеними засобами її самоорганізації, демонструючи процес еволюції, який проявляється в 
єдності та розмаїтті. Такими кодами в художній культурі, від прадавньої візуальної знаковості та 
орнаментальних елементів народної художньої культури до проявів абстракції у модерному й 
постмодерному мистецтві, виступають абстрактні візуальні компоненти образотворчого мистецтва – лінії, 
точки, прямокутники, кола, хрести тощо. 

Узагальнення У. Еко щодо аналізу нефігуративного живопису розкривають можливості художньої 
абстрактної форми, вказуючи, що «у творі нефігуративного мистецтва під (або над) рівнями технічного 
виконання, семантики й ідеологічних конотацій належить бачити щось на кшталт рівня мікрофізичного – 
код», який «може слугувати моделлю при структуруванні фізико-технічного або навіть семантичного 
рівнів», а саме, наслідуючи обриси певних форм може ототожнюватися з певними об’єктами, відповідаючи 
їх змісту [7, 173]. 

За Ю. Лотманом, знаки акумулюють соціальний досвід, відображають різні принципи організації 
людського колективу, втілюють духовний досвід людства. Під ними дослідник розуміє твори мистецтва, які 
відображають дійсність та слугують для накопичення й передачі інформації [3, 5-10]. 

Відтак, знаковість (коди) виступає універсальною системою, яка включає багатошарові структури 
різноманітної інформації, а у випадку абстракції в образотворчому мистецтві – візуальної (геометричної та 
біоморфної), що зберігає, у незмінному вигляді, викристалізувані упродовж тисячоліть коди, які вміщують 
на семіотичному рівні основні гуманістичні і цивілізаційні цінності. 

Мистецтво за своєю сутністю ґрунтується на абстрагуванні від реального світу, простору та часу. В 
мистецтвознавчій літературі можна зустріти твердження, що абстракція, абстрагування взагалі властиві 
всьому мистецтву, як властиві вони й науці. Цей погляд має місце не тільки серед захисників, а й серед 
противників абстрактного мистецтва. Виходячи з цього, відокремлення терміну «абстрактне» у мистецтві 
здається дивним, бо будь-яке мистецтво є в значній мірі абстрактним поняттям. Г. Пуук вважає, що 
цінність абстрактного твору в його формальному композиційному рішенні, яке навіяно об’єктом реального 
світу та, незважаючи на відчуженість від цього світу, зберігає з ним певний зв'язок [10, 36-37]. Дослідник 
підкреслює існуючий вплив абстрактного твору мистецтва на глядача за рахунок естетичного ефекту, 
незалежно від вкладеного митцем значення, або ідеї в цей абстрактний твір. Адже глядач, в першу чергу, 
покладається на візуальну реакцію щодо протиставлення форм, кольорів та інших композиційних 
елементів. 

Дослідження абстрактного в мистецтві нерідко супроводжується визначенням такого поняття, як 
художня абстракція. Деякі вчені характеризують абстрактне мистецтво в загальній здатності мистецтва до 
художньої абстракції. В. Воррінгер підкреслював наявність у мистецтві двох тенденцій «абстракції та 
емпатії», а саме: «загальної потреби, яка розкривається нам як найглибша і остання сутність естетичного 
переживання: потреба самовідчуження» [12]. Науковець сформував маніфест філософії абстракціонізму, 
ще до його появи та вважав, що в стародавньому мистецтві переважала тенденція до абстракції 
(геометризм як кристалізація прихованого сенсу образотворчості), що загалом поширювалось на ранню 
античність, де в класичний її період спостерігалось вдала рівновага щодо поєднання між натуралізмом та 
абстракцією. 

Варто зазначити, здатність людини бачити абстракцію у чому завгодно породжує мистецтво, навіть 
у реалістичних його формах. Механізм створення образотворчого твору вимагає від художника глибокої 
рефлексії зорового досвіду, усвідомлення власного сприйняття, що є результатом абстрагування. Думка 
художника, що базується на самих поняттях, абстракціях на яких ґрунтується й наукова думка, до 
узагальнень, в яких не губляться індивідуальні риси та особливості конкретного предмета, де явища не 
знеособлюються і не зникає сутність тих чи інших процесів, а навпаки, передаються, зберігаються 
конкретні багатства одиничного предмета або явища. 

Первинною властивістю абстракції є умовність, що властива усьому мистецтву, а саме специфіка 
його зображувальної мови, зумовленою необхідністю перевести зображення тривимірного об'єкту на 
двовимірну площину в живописі та графіці, підкреслював Леонардо да Вінчі [2, 30-33]. 

Отже, абстракція в образотворчому мистецтві, спираючись на свою первинну особливість, 
використовує прийоми абстрагування з метою посилення художньої виразності образу, де головним є вибір 
об'єкта, відбір та підкреслення особливостей його деталей та станів, відмова від другорядного. Це підсилює 
зміст художнього образу, для якого є характерним метафоричний перенос на зображуване явище, свідома 
зміна форми зображувального предмета, що дозволяє розкрити його в новому, більш глибокому сенсі. 

Важливим аспектом абстракції в образотворчості є синтезування цілісного образу за допомогою 
принципів, продиктованих рухом асоціативних образів в уяві, пам'яті чи прийнятими добровільно, як умову 
образної гри. Таким чином, абстракцію як спосіб художнього узагальнення не варто ототожнювати з 
абстракціонізмом, що представляє собою напрям у мистецтві, в основі якого закладено абсолютизацію 
абстракції як ідейно-художнього принципу. 

Абстракціонізм, як напрямок образотворчого мистецтва та свідомий прояв абстракції в 
образотворчому мистецтві, з’явився на початку ХХ ст. з появи першої абстрактної роботи В. Кандинського 
(1910) та написання ним праці «Про духовне в мистецтві» (1911), як теоретичного обґрунтування нового 
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бачення мистецтва [1]. Синонімом цього поняття є терміни «нефігуративне», «безпредметне» мистецтво, 
«формалізм». На думку дослідників В. Воррінгера, В. Гресса, Й. Клауса, К. Лєонгарда, Ф. Роо, цей 
напрямок у мистецтві можна характеризувати як «абсолютне мистецтво». 

До абстракціонізму, перш за все, відносять твори образотворчого мистецтва: живопис, графіку, 
скульптуру. Проте, деякі його прихильники, абстрактним мистецтвом іноді називають архітектуру й музику, 
аргументуючи свою точку зору тим, що архітектурні споруди зводяться на основі абстрактних проектів, 
ідей, креслень, обчислень. Характерно, що абстрактний живопис також іноді називають «музичним» 
живописом. 

М. Сефор визначав цей напрям образотворчості як «безпредметне мистецтво», тобто як таке, що не 
має жодного відгуку у реальності: «я називаю абстрактним мистецтвом всяке мистецтво, яке не містить 
ніякого нагадування, жодного уявлення про реальність, незалежно від того, чи була ця реальність чи була 
вихідним пунктом творчості художника» [11]. 

Однак, особливість ситуації в абстрактній образотворчості полягає у тому, що художник йде не від 
матерії, а навпаки – митець наповнює поняття чистої форми конкретним змістом художнього образу, 
втілює, матеріалізує ідеальну форму у конкретні речі, предмети, якими є, зокрема,  картина, її площина та 
інші твори мистецтва. 

Абстракціонізм як модерністський напрям проявив себе у різних видах мистецтва. В музичному 
авангарді з поняттям абстракціонізм дуже часто пов’язують явище додекафонія (А. Шонберг, Й. М. Хауер), 
а також музичні експерименти В. Баранова-Россіне. Тенденція виходу в абстракцію простежується в 
літературних творах італійських та російських футуристів (Ф. Т. Марінетті, О. Кручених). У театрі ідея 
абстракціонізму була започаткована В. Кандинським та набуло продовження в творчості драматургів 
С. Беккета та Е. Іонеско. В кіномистецтві абстракціонізм проявив себе в роботах В. Еггелінга, Г. Ріхтера, 
О. Фішінґера та В. Руттмана. 

Митці розуміли абстракцію в образотворчому мистецтві як універсальну модель світобудови, що 
включає устрій навколишнього середовища та суспільства. Працюючи з первинними елементами художньої 
мови, абстракціоністи зверталися до загальних композиційних принципів, законів формоутворення та 
знаходили застосування нон-формотворчості у промисловому мистецтві, художньому конструюванні та 
архітектурі. 

Доцільно відмітити наявність наукового впливу на абстракціонізм. Митці намагались підмінити 
гуманітарні підстави та цінності мистецтва на природничо-наукові, а саме – адаптувати наукові досягнення 
у мистецтві, вбудувати їх в систему художньої образності, одухотворити науково-технічну реальність та 
художньо її переосмислити. 

Багато дослідників історії європейської культури (Т. Адорно, М. Бердяєв, О. Шпенглер) розглядали 
мистецтво ХХ ст. як мистецтво деструкції та період кризи. За О. Шпенглером, до XX ст. європейська 
культура підійшла до стадії цивілізації як останньої фази свого розвитку XX ст. і настав період глибокої 
культурної кризи, природного завершення європейського культурного циклу та смерті «фаустівської» 
культури [5]. 

Протилежний підхід спостерігається у працях іспанського теоретика Х. Ортега-і-Гассета, який вважав 
творчість В. Кандинського, К. Малевича та П. Пікассо еволюційним витком, пов’язуючи це з віком молодої 
культури, оцінюючи початок ХХ ст. як енергійний пошук й народження нової цивілізації [5, 226-228]. 

Інтерес до абстракціонізму зумовлений кількома причинами: принципово новим підходом до 
можливостей мистецького твору; шанс практичного втілення принципів абстракції в усі види образотворчого 
мистецтва; здатність засобами абстракції вести «духовний» діалог між митцем та світом. Характерною 
особливістю початку ХХ ст., періоду зародження абстракціонізму, є те, що художні течії розвивались не 
послідовно, а паралельно, що складає принципову відмінністю щодо характеру розвитку мистецтва ХІХ 
ст. [8]. Все це надає сферичного характеру процесам, які тоді відбувались у художній культурі. 

Правомірними є всі точки зору, абстракція в образотворчому мистецтві, як революційне явище в 
художній культурі, ввібрало чимало чинників та спонукало митців до нових пошуків. Особливе місце 
належить К. Малевичу, якого вважають «батьком геометричної абстракції». Саме йому вдалося зробити 
той радикальний стрибок у невідоме, в абсолютну безпредметність, що дарує безмежну свободу 
художнику [4]. Геометрія, відіграючи особливу роль в мистецтві, дає вихід в інший світ, який 
протиставляється зовнішній видимій реальності, де в поверненні до простих і незмінних форм-знаків 
транслюється еволюційний інформаційний знак (код), що є універсальним засобом встановлення 
взаємовідносин людини з дійсністю, а саме – мовою передачі інформації. Геометричні абстрактні форми 
мають здатність порушувати емоційно-асоціативні зв'язки, тим самим вирішувати основну задачу 
художньо-естетичного пізнання – осмислити та передати певний досвід осягнення буття. Так, геометрична 
спрямованість в абстрактному мистецтві яскраво проявила себе в «конструктивізмі», «неопластицизмі» й 
була глибоко розкрита його представниками (Тео Ван Дусбург, Піт Мондріан, Ганс Арп). Натомість 
експресивна абстракція завойовувала провідне місце в художньому житті Європи, особливо в Америці 40-
50-х рр., що стала центром розвитку різних видів авангардного мистецтва, зокрема абстрактного. Це 
спричинило другу хвилю його історичного розвитку (В. де Кунінг, Б. Ньюман, Д. Поллок, М. Ротко). 

Логічний матеріальний вияв абстракції в образотворчому мистецтві – абстракціонізм, не є 
випадковим явищем світової художньої культури. Він виник як реакція на політичні потрясіння, ставши 
логічним продовженням вікової історії та розвитку образотворчого мистецтва. ХХ ст. Варто зазначити, що 
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філософсько-світоглядне підґрунтя виявів абстракції в образотворчому мистецтві становлять ідеї 
ірраціоналістичного волюнтаризму (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше), естетика інтуїтивізму (А. Бергсон), 
психоаналіз (З. Фрейд, К. Г. Юнг), екзистенціалізм (М. Гайдеґґер, Ж. П. Сартр, А. Камю) і феноменологія 
(Е. Гуссерль, М. Мерло-Понті). 

Науковці, не маючи єдиної думки щодо витоків абстракції в образотворчому мистецтві та форм 
модифікації сучасної абстрактної образотворчості, безперечно, своєю більшістю пов’язують присутність 
абстракції у мистецтві та виникнення нового художнього методу з персоналіями В. Кандинського 
(біоморфна абстракція), К. Малевича (супрематизм (геометрична абстракція)), та П. Мондріана 
(неопластицизм (геометрична абстракція, що знайшла вираження в дизайні)). У результаті, аналіз проявів 
безпредметного мистецтва: супрематизм, орфізм, ташизм, абстрактний експресіонізм, не сприяє 
утворенню цілісного уявлення щодо абстракції в образотворчому мистецтві. Відмова від реалістичного 
зображення трактується як логічне завершення теорії та практики фовізму, експресіонізму, кубізму та 
футуризму [9]. Також, не визначено однозначної термінології щодо творчих напрямів, що існують у 
сучасному мистецтві. Застосовуються такі, як авангардизм, модернізм, постмодернізм, контемпорарі арт, 
формалізм, нефігуративізм, неоформалізм. Після виникнення абстракціонізму настали роки бурхливої 
інтенсивної діяльності художників, що характеризуються великими досягненнями та трансформаціями, які 
здійснено в європейському мистецтві. 

Наукова новизна. Розуміння направленості векторів розвитку сучасної художньої культури 
актуалізувало постановку питання і надало можливість розробити новий погляд на абстракцію в 
образотворчому мистецтві як на трансісторичну стилістику мистецтва, в основу якої покладено універсальні 
незмінні культурні коди, що константно відтворюються від минулого до сьогодення у безпредметній 
(нонфігуративній) семіосфері художньої образності. Уводимо до наукового обігу авторське поняття 
«абстрактна знаковість», що дозволить надати адекватного визначення абстрактним зображенням та їх 
елементам в подальших наукових дослідженнях зазначеної тематики. Абстрактна знаковість – це певна 
образотворча нефігуративна система, у складі якої існують знаки геометричного та біоморфного характеру, 
що не мають аналогів у дійсності, проте можуть зберігати змістові зв’язки з деякими реальними об’єктами за 
рахунок певної подібності, спільної семантики, обумовленої вкладеним у них митцем баченням і сенсом. 

Висновки. Абстракція в образотворчому мистецтві – це унікальний елемент зображувальної культури 
світу, найдавніший прояв людської творчості, намагання осягнути навколишній світ та своє виняткове місце в 
ньому. В основі її зображувальної мови лежить знак, символ-код, який не має схожості з конкретним 
предметом, або поняттям, а виражає загальну сутність уявлення, ідею, гіпотезу, теорію, властивість та якість. 
Всупереч з теоретичною позицією багатьох дослідників, абстрактна образотворчість не являє завершення 
зображувальності, а виступає універсальною формою образотворчості від давніх історичних віх і до 
сьогодення. 
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АРХЕТИП КОХАННЯ У СОЛОСПІВАХ КОМПОЗИТОРА ДІАСПОРИ  
ІГОРЯ СОНЕВИЦЬКОГО 

 
Мета статті – виявити та проаналізувати специфіку втілення архетипу Кохання у циклі «Зелена Євангелія» для сопрано 

у супроводі фортепіано на вірші Б.-І. Антонича. Методологія дослідження продиктована характером досліджуваної проблеми і 
полягає у використанні суми методів – історичного, теоретичного, текстологічного, описово-аналітичного, порівняльного та 
традиційно музикознавчого, які уможливлюють виявлення  специфіки втілення архетипу Кохання у проаналізованому циклі. 
Наукова новизна визначається ракурсом заявленої теми, її актуальністю та місцем в структурі як музикознавчого, так і 
виконавського процесу. Проблема досліджується вперше з позиції конкретизації сутності архетипу Кохання в проекції на 
камерну вокальну творчість композитора сучасності І. Соневицького. Висновки. Архетип Кохання як особливе світовідчуття, 
притаманне українцям, закладається у солоспіви віршованими рядками, сповненими "живого" дихання лемківської природи, яку 
композитор опоетизовує як первинно-релігійний феномен. Архетип Кохання втілюється особливо тонким звукописом, що 
передає ніжні пасторально-елегійні постромантичні звучання з колоритними тонально-гармонічними імпресіоністичними 
зворотами. Відтак виникають пейзажно-ліричні замальовки, що послідовно розвивають весільну тему. Композитор створює свій, 
індивідуальний варіант трактування архетипу. 

Ключові слова: архетип Кохання; солоспів; камерно-вокальний цикл; композитори діаспори.  
 
Жишкович Мирослава Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент Львовской национальной музыкальной 

академии им Н В.Лысенко; Калин Руслана Иосифовна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель Львовской 
национальной музыкальной академии им. Н.В.Лысенко 

Архетип Любви в романсах композитора диаспоры Игоря Соневицкого  
Цель исследования – выявить и проанализировать специфику воплощения архетипа Любви в цикле «Зелёная 

Евангелия» для сопрано в сопровождении фортепиано на стихи Б.И. Антоныча. Методология исследования продиктована 
характером исследуемой проблемы и заключается в использовании суммы методов – исторического, теоретического, 
текстологического, описательно-аналитического, сравнительного и традиционно музыковедческого, которые дают возможность 
выявить специфику воплощения  архетипа Любви в проанализированном цикле. Научная новизна определяется ракурсом 
заявленной темы, ее актуальностью и местом в структуре как музыковедческого, так и исполнительского процесса. Проблема 
исследуется впервые с позиции конкретизации сущности архетипа Любви в проекции на камерное вокальное творчество 
композитора современности И. Соневицкого.  Выводы. Архетип Любви как особенное мироощущение, свойственно украинцам, 
закладывается в романсы стихотворными строчками, наполненных «живым» дыханием лемковской природы, которую 
композитор поэтизирует как первично-религиозный феномен. Архетип Любви воплощается особенно тонким звуковым 
письмом, которое передаёт нежные пасторально-элегические постромантичные звучания с колоритными тонально-
гармоническими импрессионистическими оборотами. В итоге возникают пейзажно-лирические картинки, которые 
последовательно развивают свадебную тему. Композитор создает собственный, индивидуальный вариант трактовки архетипа. 

Ключевые слова: архетип Любви; романс; камерно-вокальный цикл; композиторы диаспоры. 
 
Zhyshkovych Myroslava, Ph.D. in Arts, associated  professor of the Lviv National Music Academy by M.V. Lysenko; Kalyn 

Ruslana, Ph.D. in Arts, the lecturer at the Solo singing of the Lviv National Music Academy by M.V. Lysenko  
Love archetype in the romances by diaspore composer Ihor Sonevytskyi 
The purpose of the article is to find and analyze the specificity of an embodiment of the archetype of Love in a cycle “The 

Green Gospel” for a soprano singer with piano accompaniment on verses of B.-I. Antonych. The methodology of the study is governed 
by the nature of the investigated issue and consists in the use of the total number of methods – historical, theoretical, textual, descriptive 
and analytical, comparative and traditionally musicological that allows finding the specificity of an embodiment of the archetype of Love 
in the analyzed cycle. The scientific novelty is determined by the aspect of the declared subject, its topicality, and place in the 
structure of musicological and performance processes. The problematic issue is studied for the first time from the perspective of 
substantiation of the essence of the archetype of Love through the prism of chamber vocal creative work of I. Sonevytskyi, a composer 
of the present time. Conclusions. The archetype of Love as a particular outlook inherent in Ukrainians is laid in solo singing songs in 
the form of verses filled with “vivid” breath of Lemkos nature portrayed poetically by the composer as a primarily religious phenomenon. 
The archetype of Love is embodied by a specifically sensitive musical imagery that conveys gentle pastoral and elegiac post-romantic 
sounding with colorful tonal and harmonious impressionistic forms. A threat, landscape, and lyrical vignettes, which gradually develop 
the topic of wedding, arise. The composer creates his own, individual way of interpreting the archetype.  

Key words: Love archetype; romance; chamber-vocal cycle; diaspora composers. 

  
Актуальність теми дослідження. У процесі самопізнання людства, що значною мірою відбувається 

через культуру, вирізняються незмінні стрижні – "архетипи", що складають "колективне безсвідоме" того чи 
іншого народу і проявляються у вигляді образів. К. Г. Юнг стверджував, що міфологія є ніби своєрідною 
проекцією колективного безсвідомого [13]. Юнгівські ідеї сьогодні успішно застосовуються і в аналізі музичної 
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творчості. Зокрема, В. Драганчук пропонує розрізняти "інваріантні архетипи" – описані "архетипні первні" як 
"основоположні елементи колективного несвідомого, які втілюють первинні, пов’язані з інстинктивним, 
сторони особистості… з яких у подальшому в міфологічно-релігійно-культурному дискурсі й національних 
варіантах виростають їхні множинні символи – "варіантні символи-архетипи" [1, 65]. На думку 
М. Северинової, архетипи у музиці мають музично-узагальнений ("першоінтонація") та програмний (від 
конкретної до узагальненої програмності) рівні [8], останній відображає, в тому числі, і архетип Кохання у 
камерно-вокальній ліриці, до якої звернемося у даному дослідженні. Отож, архетипи, які проявляються у 
музичній культурі, відображають особливості колективного безсвідомого, з якого і починається національне 
самопізнання. 

Разом із тим, об’єктивний огляд історичної ретроспективи та сучасного континууму української 
музичної культури можливий лише за умови бачення цього феномену цілісним, що, як важливу складову, 
включає творчість митців діаспори.  

Особливо вагомий внесок у справу вивчення життя і творчості митців-емігрантів здійснила 
С. Павлишин у монографіях і нарисах, зокрема про першу українську жінку-композиторку, авангардистку 
Стефанію Туркевич-Лісовську-Лукіянович (Великобританія), композитора і диригента Мар’яна Кузана 
(Франція), співачку Іру Маланюк (Австрія), а також композитора, музикознавця і диригента Ігоря 
Соневицького [7], чия творчість розглядатиметься у представленій статті. З’явилася низка праць інших 
дослідників, почали вирізнятися виконавсько-жанрові напрямки та ін. Започаткувався новий напрям 
мистецтвознавства – "українське музичне діаспорознавство", появу якого у своїх наукових розвідках 
декларує Г. Карась  [3; 4]. Тому, на нашу думку, наступним етапом досліджень, після ознайомлення з 
іменами і долями, має бути подальший музикознавчий аналіз творчості митців діаспори, якою виявляються 
перлини музичної думки, у даному випадку – камерно-вокальної творчості Ігоря Соневицького, в якій 
вершинно втілений архетип Кохання. 

Аналіз досліджень і публікацій. Знайомство зі спадщиною Ігоря Соневицького в Україні та її 
музикознавче вивчення розпочалося від початку 1990-х років, коли відкрилася "завіса" для митців діаспори. 
Показово, що сам маестро став одним із чільних організаторів фестивалю і наукової конференції, 
присвяченої українській музичній еміґрації, що відбулася у Львові [14, 193]. З’явилися присвячені творчості 
митця згадана монографія С. Павлишин [7], окремі публікації Л. Кияновської [5], С. Павлишин [6], Б. Фільц 
[11], Ю. Ясіновського [14] та ін., що знайомлять із життєтворчістю невідомого на колишніх радянських теренах 
українського митця. На думку М. Скорика (передмова до видання 1993 року [10]), І. Соневицький досягнув 
найбільших успіхів у хоровій музиці та солоспівах [9, 5] – на релігійні тексти, а також вірші Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, М. Вороного, В. Сосюри, О. Олеся, Є. Маланюка та ін. М. Скорик зауважив про 
аскетичну зворушливість у духовних камерно-вокальних творах композитора, народнопісенність – у 
солоспівах на слова Кобзаря, філософічність – на вірші І. Франка [5, 6].  

У даному контексті звернемося до циклу, в якому сповна розкриваються художні якості камерно-
вокальної творчості І. Соневицького, множинність граней її ліричних образів, адже творчість митця потребує 
аналізу та "вписування" у континуум української культури як цілісного феномену.  

Мета статті полягає в аналізі специфіки втілення архетипу Кохання у циклі «Зелена Євангелія»
1
 для 

сопрано і фортепіано на вірші Б.-І. Антонича. 
Виклад основного матеріалу. Назву циклу солоспівів дала поетична збірка Б.І. Антонича, відомого 

одухотвореним, релігійним ставленням до природи – "Зелена Євангелія", написана і видана у 1930-ті рр. 
(таку ж назву в поета має вірш з першим рядком «Весна – неначе карусель…» зі збірки «Три перстені», але 
ця поезія не використовується у музичному циклі). І. Соневицький створив солоспіви на вірші, перші три з 
яких входять у групу "Перше ліричне інтермеццо" вказаної збірки: «Весільна» ("Послухай: б’є весільний 
бубон…"), "Весільна ніч" ("Палає ніч пташиним співом…"), "Хміль" ("Дівчино – хмелю весняний…"), а останній 
солоспів "Твій усміх має спокій квіту…" – на перший вірш диптиху "Дві глави з літургії кохання" з групи "Третя 
глава" збірки "Зелена Євангелія". 

Лірична сфера музики композитора, створена за поезією Б.-І. Антонича,  розмаїто відображає усі 
настрої, започатковані поетом. Тут і піднесена романсовість любовної лірики, і духовне осягнення усього 
колориту природи, витоки якого можемо вбачати у рідних для поета лемківських краєвидах, – Євангелія 
"зелена", і найголовніше – релігійне опоетизування любові, що позначене у назві вірша "літургія кохання", 
ключові вислови якої показують кохання як релігійний феномен: "… наших уст причастя", "…не гріх, а пісня 
богомільна / оте, що в серці тужно палить", "Сердець молебень відспівавши…". Такого настрою набуває і 
музичне висловлювання камерно-вокального циклу І. Соневицького, що розглянемо нижче. 

Якщо поглянути на камерно-вокальний цикл в цілому, то можна помітити, як композитор у чотирьох 
солоспівах послідовно розвиває весільну тему. Перший твір «Весільна» – це заклик, що супроводжується 
бубном, і ніжне звернення до дівчини, в якої "тремтить долоня", у другому "Весільна ніч" і третьому "Хміль" 
змальовується палке кохання, з яким може зрівнятися лише краса природи, і нарешті четвертий твір "Твій 
усміх має спокій квіту…" – це піднесена "літургія кохання", що оспівує жіночу красу, світло і сонце, які дають 
"клаптик щастя, / що жадно в долі видираєм". Здійснивши аналіз кожного із солоспівів, укажемо на їхні 
характерні риси в цілому та у змалюванні архетипу Кохання зокрема. 

Перший твір "Весільна" ("Послухай: б’є весільний бубон…"), написаний у "свіжій", "світлій" тональності 
A-dur, у простій двочастинній формі, розпочинається імітацією звуку бубна на квінтовому тоні у низькому 
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регістрі в партії фортепіано. Синкопований ритм відразу створює танцювальний настрій. "Спів" розпочинає 
фортепіано граціозною мелодією із "грайливими" затриманнями, підголосок якої створює "золотий хід 
валторн". Цей прийом, широко відомий в європейській музиці, допомагає "змалювати" картинку пасторалі.
 Вокальна партія має наспівну, "випуклу" мелодію, розвивається окремими відділеними фразами. Дві 
перші – висхідна секвенція по A-dur і hmoll – розпочинаються ямбічними квартовими висхідними стрибками, 
які компенсуються низхідними октавними стрибками та подальшим висхідним поступеневим рухом. У партії 
фортепіано імітуються окремі мотиви вокальної партії, в результаті чого створюється гармонійний діалог. 
Кульмінація першої частини – на лексемі "моя люба" на витриманому "а3" і відхиленні через мінорну s в G-
dur, після чого змалювання картини, коли у волоссі коханої «заплівся місяць кучерявий», звучить особливо 
ніжно та із пастельними змінами гармоній та легкою синкопованою ритмікою у партії фортепіано. Так 
композитор надзвичайно ніжно зображає архетип Кохання, нерозривно пов’язаний із чарівністю природи. 

Друга частина вносить емоційний контраст у музичне вираження солоспіву. Гармонічні співставлення 
(на вигуках "Чому, чому…") тоніки і D2 до неаполітанського акорду, його енгармонічне переосмислення, 
введення "схвильованих" шістнадцятих на словах "чому тремтить твоя долоня?", відхилення у далекий As-
dur – усі ці та інші засоби створюють контраст звукописного колориту природного пейзажу, на якому 
розвивається Кохання. Більше того : з особливою ніжністю композитор виписує кульмінаційну фразу "підкови 
коням" – ніби зізнання у коханні, та її повторення, коли слова ніби "розчиняються" у просторі навколишньої 
природи, і останнє слово вже не чутно – фраза стихла на фоні просвітлених високих звуків у фортепіано. 

Музичне вираження другого солоспіву "Весільна ніч" ("Палає ніч пташиним співом…"), написаного 
також у тональності A-dur у простій тричастинній формі зі скороченою репризою-кодою, є особливо ніжним, у 
партії фортепіано імітуються різноманітні звуки пташиного співу. Висхідна поступенна мелодика, із секстовим 
спадом наприкінці, із кожним наступним звуком звучить все більше «сердечно», настроюючи на важливість 
майбутніх подій. У фортепіанній партії в супроводі з’являються "мерехтливі" фігурації, що зображають "…як 
сяє мерехтливо / у вікна місяць через келих", а вокальна партія знову переповнюється особливою ніжністю. 

У другій частині продовжується змалювання епізоду ніжності закоханих, що передається через 
замилування природою. Експресії вислову додає триразове повторення фрази "сто місяців тремтить 
зарання" перед кульмінаційним, сповненим жаги Кохання вигуком "у нас гарячих і квітчастих" (із раптовим 
переходом в іншу тональну сферу – у відхиленні замість e-moll звучить його VІ53 і надалі із ладовою 
змінністю чергується колорит С-dur і с-moll – тризвуки C, G, c, G, С).  

У третій частині звучить динамічне восьмитактове фортепіанне інтермецо із подібними до 
"вагнерівських" низхідними зворотами, що традиційно застосовуються для передачі душевних хвилювань – 
слухач ніби уявляє картину Кохання, попередньо озвучену у вокальній партії. Коли з’являється згаданий при 
аналізі першої частини супровід із імітацією співу птахів та тематизм першої частини, композитор вводить 
відсутнє у поета повторення першої фрази вірша: "Палає ніч пташиним співом…" – висхідна гама А-dur із 
доданими альтераціями – підвищеними ІІ і VІ ступенями і втомлено-ніжне на V ступені ще раз "співом…" під 
"спів солов’їв" у партії фортепіано. 

Третій солоспів "Хміль" ("Дівчино – хмелю весняний…") у тональності E-dur, простій тричастинній 
формі вносить настроєвий контраст у вокальний цикл. Це відчувається з перших тактів фортепіанної партії, 
основаної на "схвильованих» тріольних гармонічних фігураціях, і подальшої поліритмії з ними унісонної 
мелодії вокальної і фортепіанної партій. Звернення до дівчини, що розпочинається із висхідного ямбічного 
секстового стрибка і його заповнення із хроматизмом, має лірико-патетичний характер. Контраст ладо-
гармонічного колориту створюється у другій частині, що розпочинається енгармонічною модуляцією у 
тональність Es-dur, при цьому загальна схвильована атмосфера лише посилюється, аж до завершального 
двотакту частини, в якому, знову через енгармонізм, встановлюється основна тональність на кульмінаційних 
словах "…і тайна щастя незбагнута".  

Третя частина – реприза – основана на повторенні першої строфи вірша, що вводиться композитором. 
Таким чином, І. Соневицький знову торкається тла замилування природою, який постійно супроводжує показ 
архетипу Кохання у циклі.   

Останній, четвертий солоспів "Твій усміх має спокій квіту…" у "благородній" тональності As-dur, 
проміжній тричастинній формі звучить натхненно й урочисто-лірично. Перша кульмінація на словах "…в 
пустку світу з красою йти…" створюється раптовим висхідним секстовим стрибком до "gis3" після панування 
As-dur й енгармонічною модуляцією у "світлий" Еdur. Завершення першої частини безпосередньо 
переходить у другу, яка розширюється (а тому і форма "виростає" із простої у проміжну) завдяки повторенню 
композитором ключових слів, що яскраво ілюструють специфіку зображення архетипу Кохання у циклі: "О, 
більше світла! Більше сонця! Щоб жити краще, ширше, вище". При повторенні вокальна і фортепіанна партії 
звучать у високому регістрі, містять патетичні підкреслення звуків у типово-романтичних зворотах. Натомість 
наступні два рядки другої строфи ("Ні, від життя ми не взяли ще / усього, що потрібно конче…") раптово, як 
після емоційного видиху, виконуються quasi речитативно, на тлі синкопованих остінатних "порожніх" квінт.  

У репризі композитор акцентує слова «клаптик щастя», виділяючи їх раптовою модуляцією в E-dur із 
As-dur, при цьому це відбувається на типовому для циклу висхідному секстовому ямбічному стрибку на 
просвітлений звук "gis3", із накопиченням звуків фактури і при посиленні динаміки. В основній тональності, де 
світле "gis3" замінюється на "аs3", взяте висхідним квартовим стрибком, звучить патетично-романтичне 
завершення солоспіву й усього циклу: "[клаптик щастя], що жадно в долі видираєм".  
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Кохання постає в органічному взаємозв’язку із мальовничою природою, твориться на її фоні та за її 
участі, і завдяки цьому набуває особливого лірико-поетичного, пасторально-інтимного «звучання».  

Наукова новизна визначається ракурсом заявленої теми, її актуальністю та місцем в структурі 
музикознавчого та виконавського процесів. Проблема досліджується вперше з позиції конкретизації сутності 
архетипу Кохання в проекції на камерну вокальну творчість композитора сучасності Ігоря Соневицького. 

Висновки. Архетип Кохання як особливе світовідчуття, притаманне українцям, закладається у 
солоспіви віршованими рядками, сповненими «живого» дихання лемківської природи, яку І.  Соневицький 
опоетизовує як первинно-релігійний феномен. Архетип Кохання втілюється особливо тонким звукописом, що 
передає ніжні пасторально-елегійні постромантичні звучання з колоритними тонально-гармонічними 
імпресіоністичними зворотами. Відтак  виникають пейзажно-ліричні замальовки, що послідовно розвивають 
весільну тему. Композитор створює свій, індивідуальний варіант трактування архетипу. 

 
Примітки 

 
1
 У виданні солоспівів І. Соневицького 1993 року (вид-во «Музична Україна») назва подана як «Зелене Євангелія», 

натомість у даному контексті керуємося написанням назви збірки Б.І. Антонича «Зелена Євангелія».  
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MUSICAL ETHOS OF THE EPOCH OF MIDDLE AGES 
 

The research is aimed at studying the concept of musical ethos, as a characteristic universal in the conditions of the cultural 
space of the Middle Ages. The mentioned topic forms the following task: to indicate the main aspects of the formation of the concept of 
ethos of music in the Middle Ages. The methodology of work is to use comparative, historical and logical methods, a hypothetical and 
deductive method, which suggests the need for the existence of universal concepts in artistic cultural space, where there are certain 
concepts that are studied in the Middle Ages. Music is considered by the author as a form in which spiritual and real are combined. 
Scientific novelty. The musical ethos of the Middle Ages is primarily studied from the standpoint of the church, while at the same time 
not losing its material essence of scientific novelty. In the cultural space, the musical ethos is a spiritual core, a moral and psychological 
platform, on which the figurative and aesthetic model of contemporary humanity of life and worldview is built up. The musical ethos is 
characterized as the perfect embodiment of the material musical substrate, in the process of mastering the typical signs of time. 
Conclusions. The musical ethos is seen as a definite universal notion. It is the musical ethos that embodies the socio-psychological 
orientation of the world picture and the general mental setting for the formation of the cultural-civilizational process, its ability to generate 
and cultivate new types of reactions, ideas, and tastes in these forms. Thus, the musical ethos appears to be the genesis for the 
implementation in artistic forms of the preferences and cultural images. 

Key words: ethos; music; artistic forms; cultural space. 
 
Каблова Тетяна Борисівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри інструментально-

виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 
Музичний етос епохи Середньовіччя 
Мета. Дослідження спрямоване на вивчення поняття музичного етосу, як характерної універсалії в умовах 

культуропростору епохи Середньовіччя. Зазначена тема формує наступне завдання: зазначити  основні аспекти формування 
поняття етосу музики в епоху Середньовіччя. Методологія роботи полягає у використанні компаративного, історико-логічного 
методів, гіпотетико-дедуктивному метод, що дозволяє  припустити потребу існування універсальних понять в  мистецькому 
культуропросторі, де існують певні поняття, які вивчаються в епоху Середньовіччя. Музика розглядається автором як форма де 
поєднується духовне та реальне. Музичний етос культури середньовіччя перш за все вивчається з позицій церкви, водночас не 
втрачаючи своєї матеріальної сутності. Наукова новизна. В культурному просторі музичний етос є духовним стрижнем, 
морально-психологічною платформою, на котрій вибудовується образно-естетична модель сучасного людству буття та 
світосприйняття. Музичний етос характеризується як ідеальне втілення матеріального музичного субстрату, в процесі 
опанування типових ознак часу. Висновки. Музичний етос розглядається як певне універсальне поняття. Саме музичний етос 
втілює соціо-психологічну орієнтацію картини світу та загальну ментальну установку на формування культуро-цивілізаційного 
процесу, його здатність генерувати і культивувати нові типи реакцій, уявлень, смаків саме в цих формах. Таким чином саме 
музичний етос постає ґенезою для імплементації у мистецьких формах вподобань та образів культури.   

Ключові слова:  етос; музика; мистецькі форми; культуропростір. 
 
Каблова Татьяна Борисовна, кандидат искусствоведения, доцент, заведущая кафедры инструментально-

исполнительского мастерства Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченка 
Музыкальный этос эпохи Средневековья 
Цель. Исследование направлено на изучение понятия музыкального этоса, как характерной универсалии в условиях 

культурного просторанства эпохи Средневековья. Указанная тема формирует следующее задание: указать основные аспекты 
формирования понятия этоса музыки в эпоху Средневековья. Методология работы заключается в использовании 
сравнительного, историко-логического методов, гипотетико-дедуктивный метод, что позволяет предположить необходимость 
существования универсальных понятий в художественном пространстве культуры, где существуют определенные понятия, 
изучаемых в эпоху Средневековья. Музыка рассматривается автором как форма где сочетается духовное и реальное. 
Музыкальный этос культуры средневековья прежде всего изучается с позиций церкви, при этом не теряя своей материальной 
сущности Научная новизна. В культурном пространстве музыкальный этос является духовным стержнем, морально-
психологической платформой, на которой выстраивается образно-эстетическая модель современного человечеству бытия и 
мировосприятия. Музыкальный этос характеризуется как идеальное воплощение материального музыкального субстрата, в 
процессе освоения типичных признаков времени. Выводы. Музыкальный этос рассматривается как некое универсальное 
понятие. Именно музыкальный этос воплощает социо-психологическую ориентацию картины мира и общую ментальную 
установку на формирование культур-цивилизационного процесса, его способность генерировать и культивировать новые типы 
реакций, представлений, вкусов именно в этих формах. Таким образом именно музыкальный этос возникает генезисом для 
имплементации в художественных формах предпочтений и образов культуры. 

Ключевые слова: этос; музыка; художественные формы; пространство культуры. 

 
The main task today is to explain rationally the need to preserve the images of the past culture and to form  

the representation of this on the modern background . Everything around is aimed at determining the spiritual 
criteria of human existence. But most clearly this need was formed in the Middle Ages. 

The numerical symbolism of music as a science of the antiquity era was found to continue in the Middle 
Ages. Music embodies the picture of the ideal being, and ethos is the world seen with God's eyes. Undoubtedly, in 
such an approach the unification of music and its submission to a single principle, the glorification of the Christian 
church, becomes central. The musical ethos does not carry an independent meaning. It is musically expressed by 
the will of Lord. And only through this it reflects the highest level of Harmony of the Being. 
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The musical ethos of the Middle Ages is primarily studied from the standpoint of the church, and at the 
same time, without losing its material essence. The emergence of the Gregorian chorale, the domination of the 
text while underestimating the role of musical accompaniment is bounded with the provision of the allegorical 
value of music. ALL musical (voice, melody, performance, instrumental) is considered from the standpoint of 
Christian religion and explains the Divine essence of the world and the incomprehensibility of the Supreme 
Harmony. A number of medieval music scholars such as Cassidor, Augustine, Thomas Aquinas pointed out that 
the provision of church religious ideology became central in all existing music. The division of music by Boyce: 
world music - "music of spheres"; human - interconnection of human soul and body, instrumental - in the sounds 
of musical instruments. Treatises of Regino with Pruma: Orpheus and Evredique - perfect music and Higher 
Harmony of the World, natural music and artificial, 9 muses - 9 planets. However, at the same time development 
of music is considered not as a kind of art, but as a science in the works of M. Herbert, M. Paduansky, Guido from 
Arezzo, Adam of Fulda. They consider music also from the position of theocentrism and continue to study the 
aesthetic, catharsiс role of music, its direction on achievement of the highest ideals of the human and spiritual 
harmony. 

The spiritual fullness of the song is the movement of the human soul to piety. Ethical rigorism, that is the 
dependence and subjection of art and music to the laws of morality, forms the basis of musical ethos. Secular 
music is considered to be corrutive. An unndoubtful advantage have the vocal productions, where the 
instrumental music serves a seasoning for the word and sound, as pointed out by V. Shestakov. At the same 
time, the theoretical aspects of music are studied - fixation (Guido from Arezzo), five types of the rhythm according 
to their perception by person, rhythm and meter, music as a modulating science, from "modus" - measure 
(Augustine). Also, Augustine continued in his writings the study of the connections of number with structure of the 
universe and proportionality. More than that, attention was given to the truly ethical in music of the Middle Ages, 
namely the highest level of communication between music and text in psalms and anthems. An interesting point in 
the treatises of Cassiodor is the chapter "On the connection of music with religion," where he states that a 
conceited cannot sing the psalm on restraint. As a result, the spirit of the era is reflected both in the spirit of music 
and in the personal features of the performer[4]. 

 Boethius continued the mathematical overviews of the musical art. He studied antique works, in particular 
Aristotle, Euclid, Plato, and greatly influenced the general development of the scientific thought of the Middle 
Ages. He argues that the theoretical mastering of musical thought is much more important than its practical 
mechanical execution: “The essence of music is embodied in a certain organization of the mind, as one that is the 
highest ideal form of being, unlike the physical, material body”. Regino with Pruma followed the same idea: “The 
musician is not the one, who works with his hands, but the one who can logically disribe it”. 

Therefore, if the ancient tradition connects practical and contemplative, then the Middle Ages introduce 
contemplative to a higher level. Unfortunately, such an approach did not allow the development of a science of 
music. On the contrary, before Guido from Arezzo, the named researchers were basic and did not provide 
particularly vivid enrichments. At this time there is a dissolution of practical performance from the theoretical. 
Attention is paid to pedagogical issues of vocal performance development . In the musical-pedagogical treatise 
"Micrologist", Guido from Arezzo denies the mathematical, abstract and numerical approach to music, and puts 
forward the problems of matching the musical composition to the nationality, temperament, character of the 
performer. Consequently, Guido from Arezzo not only forms the basis of notation and solmization, he also, 
together with Odo of Cluny and John Cotton, brings practical music to a separate level of existence. Interestingly, 
the connection between music and words is studied with all psychological depth, and the demands are ut forward 
for the compilation of new works and styles of performance according to one or another verbal work and its text.  

 Hence, in the days of Antiquity and the Middle Ages, the doctrine on music provides opportunities to bring 
the concept of musical ethos as a certain substance, which obtains materially-perfect manifestation in real musical 
works or sounds. This binary nature is guaranteed by the very specificity of musical (spatial) art, where any work 
is a fixed image of the sound substrate. This causes the necessity for the further features of this concept. 

Socio-cultural aspects of historical development, as external, constantly evolving factors, are in 
quintessence with such well-established internal constituent arts as tradition and language, which accept the new 
requirements of society and are updated in accordance with the age of society. Therefore, art, as a phenomenon 
of culture, in artistic forms preserves intrinsic (subjective) and general cultural (objective) features. The 
identification of culture is not just the identification of values, but rather the materialization of value systems formed 
on the basis of over-value strategy to overcome the struggle of value systems. It is about the preserving the most 
valuable cultural features that can preserve and demonstrate to humanity at an affordable level the various stages 
of the formation of the socio-cultural space. 

It is quite logical that there is a certain category that exists in the metaphysical space of being and art, and 
answers the question of how one or another era is associated with the previous phases of artistic development or 
appears to be a milestone in consolidating the generalizing artistic whole. It is precisely this category that, in our 
opinion, is a category of musical ethos of culture. 

It should be emphasized that in every cultural-historical epoch one can distinguish the most actual forms of 
art. At that time one can observe that other types of art tend to this psychological, socio-cultural embodiment in an 
artistic form by similar means while preserving their own individuality. At the heart of this internal activator lies the 
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ethos of culture. But it should be emphasized that human being is viewed from the metaphysical position. And 
musical art is the only kind of art that fully corresponds to the essence of metaphysics. 

The metaphysical power of music is manifested in the form of a musical principle of the image of the 
essence of World Being and its artistic embodiment in musical forms and objects: “Music on the one hand is 
cosmic, and on another is subjective: space is musical, but the human soul is also musical” [3, 8]. 

Music reflects the creative power of the Cosmos, it is life in its diversity and organization of chaos. 
Consequently, in their own sound analogs, music combines the irrationality of chaos and form-forming integrity, 
and hence the higher systemic harmony. Music appears as a means of exposing the essence of being. Sound 
itself carries the embodiment of the material and the ideal: reflects the vibration of life. The sphere of sound is 
universal, and the musical form appears as a socio-cultural fact, in which consciously-immaterial sound can 
receive some visual and graphic incarnation. 

Music is the most vivid and most accessible embodiment of the psychology of social strata of its time and 
indirectly, through the means of musical expression, and first of all the form, propagates its cultural needs. 

So, it’s proved the expediency of addressing such opportunities of musical art as the concept of musical 
ethos. It is considered that the musical ethos in its essence is an intention to the essence of musical life in 
accordance with the cultural-historical continuum, which reveals the evolution of value orientations of mankind in 
conditions of infinite space. In the cultural space, musical ethos is a spiritual core, a moral and psychological 
platform on which the figurative and aesthetic model of contemporary humanity of life and worldview is built. This 
leads to the actualization of the need to capture the cultural and historical layers of human existence from the 
point of laconic embodiment in the valuable objects of the artistic cultural industry. 

As evidenced by the analysis, the musical ethos reflects the binary nature of our being. In it, as in the 
musical formation of a higher dimension, the immaterial, temporal and fixed in a particular culture coexist 
crystalline, which implicitly outlines the basic stages of the formation of the universe and the processual nature of 
existence. In the musical ethos of culture, one can see the metaphysical essence of music, where there is logic, 
orderliness of thinking and heuristic  presentation. At the same time there is a combination of ideal and material 
that forms the authentic reflection of the Absolute in the context of the understanding and perception by the 
humankind of supernatural forces. Against this backdrop, the musical ethos reflects cultural civilization, a society 
in which there is not only the historical stage of human development, its industrial intentions and possibilities, but 
above all, everything that is given birth amidst this society, its worldview, its spirit. 

The musical ethos gets embodied in artistic forms of culture. These forms represent the socio-
psychological orientation of the world image and the general mental setting for the formation of the cultural-
civilizational process, its ability to generate and cultivate new types of reactions, ideas, and tastes in these forms. 
Thus, the musical ethos appears to be the genesis for the implementation in artistic forms of preferences and 
cultural images. 
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THE WALTZ GENRE IN THE XIX CENTURY OPERA:  
THE REALIZATION OF VARIOUS DRAMATURGICAL FUNCTIONS 

 
The purpose of the article is consideration of specific features of the embodiment of the waltz genre and its various 

dramaturgical functions in the nineteenth-century opera. In connection with the statement of this problem, examples of the interpretation 
of waltz in the classical examples of operatic art in the history of the Ukrainian opera belonging to the specified period are analyzed. The 
methodology of the research is based on the application of the system-structural, historical and analytical methods, which made it 
possible to identify innovative methods of interpreting the waltz genre in opera, along with the traditional ones. The scientific novelty 

consists in considering the waltz as an internal genre element that significantly influences the dramatic art of the opera, and thus opens 
up the possibility of a new understanding of the integral dramatic art of the opera work. Conclusions. Contributing to the plot and 

conflict development, often contrasting with the dramatic action, the waltz genre in the XIX century opera transforms its artistic and 
figurative content. Realizing various dramatic functions, it creates a certain emotional background, models a certain social, domestic 

and national environment, space and time. Moreover, being an expressive means of imaginative characteristics, the waltz genre 
contributes to revealing the inner world of the characters, and can also perform the culminating function in the parts of the opera work. 
The expressive capabilities of the waltz retain their relevance, influencing the viewer’s perception in the works of the modern opera 
theater. 

Keywords: the waltz; dance genre; ball; opera; dramaturgical functions. 

 
Казначеєва Тетяна Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого 

фортепіано Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової 
Жанр вальсу в опері ХІХ століття: реалізація різних драматургічних функцій 
Мета статті. Розгляд специфічних особливостей втілення жанру вальсу і його різних драматургічних функцій в опері ХІХ 

століття. У зв’язку з постановкою даної проблеми проаналізовані приклади трактування вальсу в класичних зразках оперного 
мистецтва, в історії української опери, що належать до вказаного періоду. Методологія дослідження ґрунтується на 

застосуванні системно-структурного, історичного і аналітичного методів, що дозволили виявити, поряд з традиційними, й 
новаторські прийоми інтерпретації жанру вальсу в опері. Наукова новизна полягає в розгляді вальсу як внутрішнього 

жанрового елемента, що суттєво впливає на драматургію опери, і, таким чином, відкриває можливості нового розуміння цілісної 
драматургії оперного твору. Висновки. Сприяючи сюжетному і конфліктному розвитку, нерідко контрастуючи з драматичною 

дією, жанр вальсу в опері ХІХ століття трансформує її художньо-образний зміст. Реалізуючи різні драматургічні функції, він 
створює певний емоційний фон, моделює певне соціально-побутове, національне середовище, простір, час. Крім того, як 
виразний засіб образної характеристики, жанр вальсу сприяє розкриттю внутрішнього світу героїв, а також може виконувати 
кульмінаційну функцію в розділах оперного твору. Виразні можливості вальсу зберігають свою актуальність, впливаючи на 

сприйняття глядача і в творах сучасного оперного театру. 
Ключові слова: вальс; танцювальний жанр; бал; опера; драматургічні функції. 

 
Казначеева Татьяна Александровна, кандидат искусствоведения, и. о. доцента кафедры общего и специализированного 

фортепиано Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой 
Жанр вальса в опере ХІХ века: реализация различных драматургических функций 
Цель статьи. Рассмотрение специфических особенностей воплощения жанра вальса и его различных 

драматургических функций в опере XIX века. В связи с постановкой данной проблемы проанализированы примеры трактовки 

вальса в классических образцах оперного искусства, в истории украинской оперы, принадлежащих к указанному периоду. 
Методология исследования основывается на применении системно-структурного, исторического и аналитического методов, 
позволивших выявить, наряду с традиционными, и новаторские приемы интерпретации жанра вальса в опере. Научная 

новизна заключается в рассмотрении вальса как внутреннего жанрового элемента, существенно влияющего на драматургию 

оперы, и, таким образом, открывающего возможности нового понимания целостной драматургии оперного произведения. 
Выводы. Способствуя сюжетному и конфликтному развитию, нередко контрастируя с драматическим действием, жанр вальса 

в опере XIX века трансформирует ее художественно-образное содержание. Реализуя различные драматургические функции, 

создает определенный эмоциональный фон, моделирует определенную социально-бытовую, национальную среду, 
пространство, время. Кроме того, являясь выразительным средством образной характеристики, жанр вальса способствует 
раскрытию внутреннего мира героев, а также может выполнять кульминационную функцию в разделах оперного произведения. 
Выразительные возможности вальса сохраняют свою актуальность, влияя на восприятие зрителя и в произведениях 

современного оперного театра. 
Ключевые слова: вальс; танцевальный жанр; бал; опера; драматургические функции. 

 

Relevance of the research theme. For more than two centuries, the waltz remains one of the most famous 

symbols of European dance culture. Every year more than four hundred and fifty balls take place in Vienna – the 

city of waltzes. The Viennese ball season officially opens with a waltz, performed in the city center. In February 
2019, the legendary Opera Ball, dedicated to the one and a half century anniversary of the Vienna State Opera, 

took place. Waltz "On the Beautiful Blue Danube" by I. Strauss always remains an obligatory item of its program, 

as well as an organic part of the ball of the Vienna Philharmonic Society, concerts of the Vienna Philharmonic 

Orchestra. The waltz is one of the main components of European program of ballroom dancing or Standard. 
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Characteristic features of the performance of the waltz as an integral part of everyday dance and ballroom 

culture of the XIX century are examined in the works on the theory and history of dance art by L. Blok, 

A. Vaganova, M. Vasilyeva-Rozhdestvenskaya, A. Volynsky, N. Gavlikovsky, N. Ivanovsky, V. Mikhnevich. 

A detailed recreation of the traditions of Pushkin’s balls, a description of the movements of various types of 

the waltz, illustrations and musical examples make up the contents of the collection by N. Entelis [5]. 

A ballroom dancing as a phenomenon of the culture of romanticism in the artistic biography of M. Glinka 
and the specificity of certain dance genres (including waltz) were analyzed by A. Gadetskaya [2]. 

The cultural significance of the overall popularity of the waltz in the first half of the XIX century, its 

embodiment in the works of J. Lanner, I. Strauss Sr. and F. Schubert are analyzed by J. Simpson-Candelaria [10]. 

The transformations of the Victorian waltz into the modern English waltz of the early 1920s, its adaptation 

to the modern English ballroom, as well as the role of club and national competitions in changing and preserving 

the shape and style of the waltz, are studied in the articles of T. Buckland [6; 7]. 
At the same time, the problem of the realization of the waltz genre in the opera has been hardly explored in 

the musicological literature. Quite often, the waltz is found in classical examples of the opera art. In the works of 

the modern opera theatre, the artistic and imaginative waltz content is transformed, that indicates that composers 

remain interested in the expressive capabilities of this genre [11]. 

The purpose of the study is to consider the specific features of the embodiment of the waltz genre and its 
various dramaturgical functions in the nineteenth-century opera. 

The statement of the basic material. The origin of the name of the dance – waltz (German – Walzer, 

French – Valse, English – Waltz, Italian – Valsero) is associated with the German word walzen – rotation of 

something with the movement of a rotating object. One of the meanings of this word is also to whirl, slide. With 

reference to Grove dictionary, the origin of the waltz is shrouded in even more uncertainty than usually in the case 

with the most famous dances [8, 431]. The tremendous popularity, which it achieved in the XIX century, gave rise 
to a debate about the historical origin of the waltz. 

Some researchers associate the origins of the dance with either the allemande or the volta. An opinion of 

F. Klingenbek – an author of the book "The Immortal Waltz" ("Unsterblicher Walzer") is quite interesting. He 

believed that the rhythms of the waltz were found in ancient folk songs, and thus, most likely, they later appeared 

into the repertoire of the Minnesingers [1, p. 177]. Couplets of this kind of dance songs were remarkable for a 
lively rhythm and ease. According to other researchers (K. Mleinek, J. Simpson-Candelaria, M. Vasilyeva-

Rozhdestvenskaya), the origin of the dance is connected with the traditions of the Austrian dance – the Ländler. In 

this aspect, traditions of simple tavern and outdoor entertainment are transformed in the waltz genre. The 

subsequent admission of the waltz into the higher classes of society is also noted [10]. 

There is a significant number of varieties of the waltz, with the characteristic features of performance and 

composition. 
The slow waltz is distinguished by its smooth, plastic pendulous movements. The musical accompaniment 

follows at a slow tempo and is characterized by a pronounced melody. The Boston Waltz is an American version 

of a dance with wide, long steps and deep descents. 

The Viennese, moderately quick waltz, which is also called Pas Valse, is characterized by a more agile 

tempo, the circle rotation of partners, gliding movements and quick, sharp head turns. 

There are different types of the waltz, such as the allemande (valse a trios – waltz in three) – performed by 
two ladies and one partner; the minion - smooth and reserved; the figure waltz; Valse à Deux Temps and others. 

The main waltz movements are waltz walk; waltz turns, pas Balancé, pas Glissé. Musical time is 3/4, 6/8. 

The tempo depends on the type of the waltz (from slow to moderately fast, agile). 

The pattern of the dance is based on couple movement in a circle. The circular movement determined the 

musical content of the works accompanying the dance. It is characterized by a clear, square structure, the 
sequential principle of development, a bright focus on the first beat of the measure and a certain rhythmic formula. 

Let us turn to certain aspects of the embodiment of the waltz genre in various works representing the 

operatic tradition. 

The initial version of the waltz appeared in Vienna at the end of the XVIII century. It was during this period 

that the waltz became a part of an opera performance for the first time. 

In the comic opera of the Spanish composer Martin-y-Soler "Una cosa rara, ossia Bellezza ed onestà" ("A 
rare thing, or beauty and honesty") libretto by Lorenzo da Ponte based on a play by L. Veles de Guevara, which 

premiered on November 17, 1786 in Vienna Burgtheater, four girls dance to the waltz music in the finale of the 

second act. The melody of the female quartet, which was sustained in the near-waltz movement, became very 

popular [3, p. 134]. 

The opera "La Traviata" by G. Verdi becomes the symbolic embodiment of the diverse expressive 
capabilities of the waltz during its flourishing in the XIX century. In this work, the genres of everyday dance music 

(the gallop, the waltz, etc.) create a background with which a certain social and domestic, national environment, 

space, and time are modeled. The composer uses the genre signs of the waltz especially widely. Deep insight into 

their essence helps the composer to form a complete drama of the work. Melodies and rhythms of the waltz are 

the unique color that has become an organic part of the score. In many respects, it was precisely due to the 
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different figurative interpretations of several types of the waltz (slow, Viennese, quick) that opera gained such wide 

popularity. 

In the XIX century, the waltz, in accordance with the accepted requirements of the etiquette and the 

program, became the main dance of the ball, its center, not only in the noble salons of Western Europe. As 

N. Entelis notes, the ballroom culture of Pushkin’s time gave rise to the poeticization of the waltz; Russian lyrical 

waltz entered European culture together with the Viennese or Parisian [5, p. 17]. 
M. Glinka, who possessed practical knowledge of the dance subtleties of the waltz, was an outstanding 

expert in ballroom culture. The composer lived in the era when all "components of the ballroom ceremonial, on 

one hand, became established and acquired a "classic" look, and on the other hand, – when numerous elements 

of the ball as a complicated social complex were transformed and symbolically reconsidered, reflecting the 

processes existing in social life" [2, p. 15–16]. 

In the second act of the opera "Ivan Susanin" M. Glinka creates a bright, expressive, rich ball scene, which 
is essential for the drama of the opera as a whole. The basis of the opera is known for dramatic contrast, 

opposition, intonational conflict between the Russian and Polish camps. A variety of dance genres is used as a 

characteristic of action patterns and counter-actions. 

The waltz in the opera "Ivan Susanin" (Allegro moderato, A-dur, noted as "dancing"), created by M. Glinka, 

as a dance genre contributes to the formation of the image of the Poles. It performs an important dramatic 
function, characterizing the counter-action. In the sequence of dance orchestral items, the waltz is after 

Krakowiak, and by common order of the dances in the opera – in the center of a large dance form – there is a 

collection of "separate dance episodes distributed throughout the opera, more or less decorated, but connected 

by a single principle of dramatic development" [9, p. 169]. The main theme adjusts to the characteristic waltz 

rhythm (6/8), gives the whole item a single complete image, associating in the imagination with the atmosphere of 

the society life of the higher class of Polish society. 
A similar function – the formation of the image of a counter-action – is performed by the waltz in the opera 

"The Siege of Dubno" by P. Sokalsky, the first of Ukrainian composers, who turned to the plot of N. Gogol’s story 

"Taras Bulba". The internal state of Ursula, daughter of the Kiev governor, was rendered in arioso (№4) using the 

tempo and rhythm of the waltz. Various rhythmic sequences create a light, dancing image, being an expressive 

means of imaginative characteristics. 
The tendency of contraposition of two contrasting musical images: Ukrainian and Polish, found in the work 

"Ivan Susanin" by M. Glinka and continued by P. Sokalsky ("Siege of Dubno"), is also developed in monumental 

historical and heroic opera "Taras Bulba" by N. Lysenko – summit of the composer’s professional skill. 

The plot of the dramatic conflict creates musical contraposition of two contrasting dance images. The 

Polish image is formed due to the use of typical dance means in the orchestral part: dotted leitrhythm, mazurka 

genre and waltz movement (in creating the lyric image of the governor’s daughter). In the second scene, with the 
appearance of the daughter of the Polish governor, the dotted leitrhythm was used in the accompaniment melody. 

Then Maryltsya sings a carefree arietta in the form of mazurka "I was born in the chambers". The episode of the 

meeting with Andriy is based on the waltz movement. The dance genre subtly conveys the beginning of the 

development of romantic relationships between the characters. 

An interpretation of the waltz genre in the opera "Eneida" by N. Lysenko is quite interesting. In the second 

act, the waltz is an integral part of the suite dance form – a through construction consisting of a series of 
polygenre dances, which can be connected by a leitmotif, leitrythm, leit-harmony, and leit-intonation [4, p. 135]. 

After the Dance of the Graces (№14, Andantino grazioso) and the hopak on Olympus (№15), the waltz (№16) 

follows. 

A novelty in interpreting the waltz genre in opera is the manifestation of its culminating function in the finale 

of the second act (quintet). After the central satirical scene of the opera (the feast of the gods on the top of 
Olympus) the final part follows, in the orchestral accompaniment of which the genre features of the Boston waltz 

are distinguished (6/8, "Little Bird flies"). This is manifested in the dominance of the melodic beginning, free agogic 

changes in tempo.  

Conclusions. Thus, the genesis of the genre features of the waltz and an analysis of its influence on the 

formation of the multi-faceted integrity of the opera makes it possible to note the uniqueness of this dance genre. 

Contributing to the plot and conflict development, often contrasting with the dramatic action, the waltz genre in the 
nineteenth-century opera transforms its artistic and figurative content. Realizing various dramaturgical functions, it 

creates a certain emotional background, models a certain social, domestic and national environment, space and 

time. In addition, being an expressive means of imaginative characteristics, the waltz genre contributes to the 

disclosure of the inner world of the characters, and can also perform the culminating function in the parts of the 

opera work. 
The expressive capabilities of the waltz retain their influence on the viewer’s perception in such 

masterpieces of the world opera as "Eugene Onegin" by P. Tchaikovsky, "La Boheme" by J. Puccini, "War and 

Peace" by S. Prokofiev, "The Knight of Roses" by R. Strauss, etc. In the works of the modern opera theatre, the 

models of its dramatic functions are transformed, but the waltz remains relevant, being a symbolic genre of the 

dance era of the XIX century. 
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РЕТРОСПЕКТИВНІСТЬ ЯК ПРОЕКТНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ АКТУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ  
У СИСТЕМІ МОДИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Мета роботи. Основна мета даного дослідження – охарактеризувати ретроспективність як чинник антиглобалізації та 

індивідуалізації в моді ХХI ст. Також в роботі визначаються спосіб впровадження тенденцій ретроспективності як проектної 
практики в системі моди кінця ХХ – початку ХХI століть. Методологія дослідження полягає у систематизації та узагальненні 
теоретичної та фактологічної інформації щодо художньо-проектних методів розробки актуальних модних образів. За основу 
методологічних принципів характеристики засобів ретроспективності використано літературно-аналітичний та порівняльно-
асоціативний методи. Наукова новизна. В роботі обґрунтовано, що розширення сфер впливу і вдосконалення шляхів адаптації 
ретроспективних елементів в сучасній системі моди сьогодні стає вагомим чинником формування актуальних проектних 
образів, особливо в контексті кризи споживання. Відповідно, звернення до мотивів культурної спадщини багатьма апологетами 
споживацького суспільства авторами статті характеризується як пошук індивідуальності та самовираження, сприяючи розвитку 
ретро- та вінтажних тенденцій в системі моди. Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, 
що дизайнери усвідомлено подають створені ними костюми чи образи як компіляцію окремих елементів, використаних на основі 
цитування або стилізації. При широкій різноманітності в напрямах проектної діяльності та характерному творчому почерку 
сучасних Будинків моди, дизайнерських брендів та торгових марок, в роботі наголошується, що епоха використання ретро-
елементів та ретро-стилів залишається провідною тенденцією функціонування сучасної системи моди і навряд сприяє 
формуванню нового неординарного стильового рішення, яке увійде до історії костюма та моди. 

Ключові слова: система моди; модний образ; ретроспективність; проектна практика; дизайнерський бренд; модний 
стандарт 
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Hетроспективность как проектная практика формирования актуальних образов в системе моды ХХІ века 
Цель работы. Основная цель данного исследования - охарактеризовать ретроспективность как фактор 

антиглобализации и индивидуализации в моде ХХI в. Также в работе определяется способ внедрения тенденций 
ретроспективности как проектной практики в системе моды конца ХХ - начала ХХI века. Методология исследования 
заключается в систематизации и обобщении теоретической и фактологической информации относительно художественно-
проектных методов разработки актуальных модных образов. В качестве основы методологических принципов характеристики 
средств ретроспективности используются литературно-аналитический и сравнительно-ассоциативный методы. Научная 
новизна. В работе обосновано, что расширение сфер влияния и совершенствования путей адаптации ретроспективных 
элементов в современной системе моды сегодня становится весомым фактором формирования актуальных проектных 
образов, особенно в контексте кризиса потребления. Соответственно, обращение к мотивам культурного наследия многими 
апологетами потребительского общества авторами статьи характеризуется как поиск индивидуальности и самовыражения, 
содействующий развитию ретро- и винтажных тенденций в системе моды. Выводы. По результатам проведенного 
исследования можно сделать вывод, что дизайнеры осознанно подают созданные ими костюмы или образы как компиляцию 
отдельных элементов, используемых на основе цитирования или стилизации. При широком разнообразии в направлениях 
проектной деятельности и характерном творческом почерке современных Домов моды, дизайнерских брендов и торговых 
марок, в работе отмечается, что эпоха использования ретро-элементов и ретро-стилей остается ведущей тенденцией 
функционирования современной системы моды и вряд ли способствует формированию нового неординарного стилевого 
решения, которое войдет в историю костюма и моды. 

Ключевые слова: система моды; модный образ; ретроспективность; проектная практика; дизайнерский бренд; модный 
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Purpose of the Article. Primary purpose of this research is to describe the retrospectivity as the factor of antiglobalization and 

individualization in the fashion at the ХХI age. Also the method of introduction of trends of  retrospectivity as a project practice in the 
fashion system of the end ХХ - beginning of ХХI ages is determined in the article. The methodology consists in systematization and 
generalization of theoretical and factual information on the artistically-projective methods of development of actual fashion appearances. 
The basis of methodological principles of description of retrospectivity facilities are literary-analytical and comparatively-associative 
methods. Scientific Novelty. It is grounded in the article, that expansion of spheres of influence and improvement of ways of 
retrospective elements adaptation in the modern fashion system today becomes the ponderable factor of forming of actual projects 
appearances, especially in the context of crisis of consumption. Accordingly, address to the reasons of cultural legacy by many 
apologists of consumer society is characterized as a search of individuality and self-expression, assisting to development of retro- and 
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vintage trends in the fashion system. Conclusions. As a result of the conducted research it is possible to conclude, that designers 
realized give the suits or appearances created as compiling of the separate elements used on the basis of quoting or stylization. It is 
marked in the article, that a wide variety in directions of project activity and typical creative handwriting of modern Houses of fashion and 
trades marks, make the epoch of using of retro-elements and retro-styles the leading trend of the modern fashion system functioning 
and is not an instrument in forming of new eccentric stylish decision which will go down in history suit and fashion. 

Key words: fashion system; fashionable appearance; retrospectivity; project practice; designer’s brand; fashion standard 

 
Актуальність теми дослідження. Загальновідомим є факт, що поява кожної нової тенденції, або 

проектних практик в дизайні костюма, зменшує естетичні властивості попередніх трендів у сприйнятті 
споживача. Кожен період життя моди має свою тривалість і специфіку, а оцінка модного костюма в рамках 
цього періоду трансформується в суспільній свідомості, набуваючи з часом нових рис та значення. У 
зв'язку з цим, нерідко виникають ситуації, коли модний костюм, пройшовши період забуття, знову стає 
популярним у споживачів, набуваючи статусу «ретро-елемента». 

 Запозичення ретро-мотивів або ретро-елементів для формування актуальних модних тенденцій 
або проектних образів для певного сезону як прийом дизайн-проектування модного костюма і стилістичний 
прийом моди, зародилося в кінці ХХ століття. Поняття «ретро-стиль» безпосередньо пов'язане із 
закономірностями розвитку модних тенденцій та інновацій в системі моди. Природно, що основні прояви 
ретро-стилів орієнтовані на асоціативне перетворення або пряме цитування тих зразків чи елементів, що 
існували раніше. Таким чином, необхідно відзначити, що мода, на будь-якому етапі своєї еволюції, 
суміщає в своїх тенденціях ідеї ретроспективні, традиційні і новаторські, прогресивні. При цьому, 
прогресивність виявляється в застосуванні інноваційних технологій, матеріалів чи маркетингових 
механізмів; ретроспективна складова стосується культурно-естетичних властивостей проектних образів: 
стилізації художніх форм і напрямів, використання і змішення певних елементів або характеристик 
історичних стилів та субкультурних віянь, історико-культурних алюзій чи аплікацій зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання використання тенденцій ретроспективності в 
дизайні одягу вивчались багатьма дослідниками в контексті історії моди та костюма: Є. О. Косарєвою, О. О. 
Васильєвим, Е. Тілль, М. Б. Романовською, Ф. Бодо, Р. В. Захаржевською, Дж. Нанн, Ш. Зеллінг; з позицій 
застосування в теорії та практиці дизайн-діяльності та художнього проектування костюма: Т В. Козловою, Т. 
О. Бердник, Г. І. Петрушковою, М. В. Колосніченко, Т. В. Ніколаєвою, К. Л. Пашкевич, З. О. Тканко, Г.С. 
Горіною, Ф. М. Пармоном [6, 10, 11]; з точки зору обґрунтування модних процесів у сучасному суспільстві: 
О.Б. Гофманом, Н. Уайт, Н. Ю. Масленцевою, А. Лінч, М.Д. Штраусом, Ю. Кавамура, Р. Бартом, І. В. 
Поповою, С.В. Латиновою Є. Е. Аброзе, П. Бурдьє, Ж. Бодріяром, Ж. Ліповецькі та інш. [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9] 

У контексті психологічного несприйняття глобалізації в розвитку сучасного суспільства, слід 
зазначити що адаптація тенденцій ретроспективної, зокрема, при формуванні актуальних модних образів в 
системі моди може бути сприйнята як активний прояв самоідентифікації та індивідуалізації, на противагу 
існуванню стереотипності сприйняття моди і модної поведінки як домінуючого, якщо не єдиного прояву 
реальності. Таким чином, багато соціологів і культурологів трактують прояви ретроспективності та 
звернення до «старовини», в чому б це не виявлялося, як відсутність прагнення споживацьких верств 
суспільства до розвитку культурних зразків і стандартів, що обґрунтовано тотальною кризою споживання 
[4, 48 – 58]. 

Подібне трактування популярності ретро- та вінтажних проявів культури і модної поведінки дозволяє 
зробити такий висновок суб'єктам системи моди, що функціонують у сфері розробки і виробництва модних 
зразків: чим глибша суспільна криза, тим більш активним і позитивним є сприйняття масовим споживачем 
ретроспективних тенденцій в моді [3, 106 – 108]. 

Відповідно, основна мета даного дослідження – охарактеризувати ретроспективність як чинник 
антиглобалізації та індивідуалізації в моді ХХI ст. Також в роботі визначається спосіб впровадження 
тенденцій ретроспективності як проектної практики в системі моди кінця ХХ – початку ХХI століть. 

Виклад основного матеріалу. Асоціативно-творча переробка мотивів та елементів, що лежать в 
основі застосування ретроспективності при впровадженні певних проектних практик або формуванні 
актуальних модних образів, поклала початок формуванню і розповсюдженню в сучасній моді певних 
ретро-стилів, що відображають потребу широких верств споживачів у переоцінці існуючих соціо-
культурних цінностей та художньо-естетичних ідеалів, а також у прояві культурній пам'яті і духовній єдності 
поколінь в часі і просторі, безперервності і спадкоємності творчих задумів [7, 184 – 192] 

 Перша хвиля ретро-моди охопила Великобританію перед другою світовою війною, коли 
популярними стали жіночі наряди в стилі «вікторіанської епохи» - широко використовувалися капелюшки, 
рукавички, сумочки, як оригінального походження, так і якісні розробки європейських модисток та Будинків 
моди. Цей період в історії моди носить назву «неовікторіанській».  

В сучасному розумінні цього явища ідея вивести використання мотивів та стильових рішень модного 
костюма попередніх періодів в статус актуального модного тренда з'явилася у молодих прогресивних 
дизайнерів в 60-х роках ХХ століття [5, 58 – 64]. Через доволі сильні обмеження типового споживацького 
гардероба тих років, виникло прагнення до різноманітності образних рішень в одязі за рахунок модних 
досягнень минулих років. Так, наприклад, рух 1940-х р.р. «Make & Mend» з суто практичної необхідності 
перетворилося на дизайнерську знахідку і модний творчий тренд [1, 56 – 62]. 
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Завдяки технічному та економічному розвитку, а на їх тлі й модній революції 1960-х років, одяг в 
гардеробі середньостатистичного споживача став різноманітнішим, оскільки тепер в ньому могли 
уживатися різностильові речі різних епох. Так, в 60-х роках популярними були компоненти стилю ар-нуво, в 
70-х - ар-деко, а в 90-х роках ХХ століття - рвані на колінах джинси, що асоціативно стилізують моду хіппі 
1970-х [9, 47 – 51; 12, 109 – 114]. Таким чином, кінець 1960-х років ознаменував ухвалення модою ретро-
мотивів, заснованих на національних традиціях. Так, наприклад, ідеалізоване сприйняття жителями 
мегаполісів сільської ретро-мрії про натуральність і простоту сприяло успіху дизайнера Лори Ешлі (Laura 
Ashley), уродженки сільських районів Уельсу. Її довгі, прості за силуетом сукні, виконані з ніжного ситцю в 
квіточку, сарафани та блузи з воланами, доповнені грубим мереживом, стали популярною альтернативою 
джинсам в 1970-і роки і дотепер мають переконливий успіх у модниць Європи та Америки.  

До слова, у бренду Laura Ashley були однодумці й у самій Франції (у 1964 році Ів Сен Лоран 
представив широкій публіці бавовняні спідниці та хустки з набивним малюнком в так званому 
«прованському стилі») і в Америці (у 1977 р. дизайнер Оскар де ла Рента продемонстрував бавовняні 
плаття з воланами, а також спідниці і шалі, виконані в одному кольорі). 

 Як відомо з історії моди, в 1967 - 1968 рр. довжина жіночого костюма стрімко опустилося до рівня 
підлоги, після досить тривалого періоду панування міні-спідниці. Спочатку достатньо епатажно стали 
виглядати пальта з довжиною «максі» поверх міні-спідниць, а потім подовжилися і спідниці (приблизно на 
два сезони), після чого встановилася універсальна довжина «міді», як ретро-асоціація з довжиною 
спідниць 1930-х - 1950-х років. Спроби дизайнерських брендів відродити популярність довжини «міні» 
увінчалися успіхом тільки в наступному десятилітті - в 1982-му - 1983-му рр., з появою спідниці «ра-ра» 
(rah-rah) - короткої спіднички з воланами й оборками, які поєднували в собі ретро-мотиви 1960-х (довжина - 
mini), і 1950-х - велика кількість воланів та оборок, багатошаровість і використання легких матеріалів типу 
фатіна віддалено асоціювалися з епохою «New Look».  

Мода, хоч і стала пропонувати споживачу вибір з безлічі варіантів, але основні види одягу, особливо 
чоловічого, варіювалися навколо одних і тих же асортиментних позицій. Збільшенню варіативності значною 
мірою сприяла тенденція комбінаторного формування колекцій з окремих предметів костюма, яка одержала 
назву «mix & match» (принцип стилістично грамотного поєднання в комплекті предметів одягу різних брендів, 
як люксових, так і демократичних, а також елементів «vintаge», «second hand» та «handmade»). Цей прийом, 
що є, по суті, проявом еклектики в костюмі, виражає пріоритетність індивідуального підходу до формування 
модного образу над диктатом швидкоплинних модних тенденцій. Названа тенденція дозволяла створювати 
багатошарові проектні образи, за розповсюдження яких в 1960-х роки виступала дизайнер Бонні Кашен 
(Bonnie Cashin).  

В період невизначеності, хаосу і насильства, безперспективності та відчаю, як характеризують 1970-і 
роки багато соціологів і психологів, європейська мода втратила єдиний вектор розвитку, а її керівна та 
направляюча функція була на межі розпаду. На противагу цьому, мода знаходилася а активному пошуку 
різних джерел творчого натхнення, що приводило до виникнення часто епатажних ретро-образів, 
естетично привабливих і художньо виразних, але відірваних від потреб повсякденного використання або 
актуальних очікувань споживачів. 

 Як говорилось вище, 1970-ті роки відрізнялися у процесі становлення системи моди паралельним 
функціонуванням декількох субкультур і молодіжних рухів, що відтворювали в своїх формальних проявах 
мотиви і традиції, колись популярні в моді: зокрема, хіппі орієнтувалися на етнічні мотиви, які в поєднанні з 
так званим «джинсовим стилем», що також одержав друге життя в 70-і роки ХХ ст., сприяли популярності 
фольклорності в костюмі, яка, в свою чергу, відсилає  до мотивів сільського життя 1920-х - 1930-х років. 
Підтвердженням тому є надмірне використання потертих джинсів з вишитими блузами, а також вишивка 
квітково-пасторальних мотивів та елементів на джинсових куртках і спідницях. А кінець 1970-х 
ознаменувався поверненням популярності жіночого костюма 1940-х - 1950-х рр. Тоді ж ЗМІ, які 
висвітлювали питання моди, вперше широко назвали ці прояви повтору «ретро-стилем».  

Цей стиль привернув увагу молодого покоління споживачів, але не надовго - вже на початку 1980-х 
років у молоді з'явилося захоплення спортивним стилем, який був комфортний споживачам різних вікових 
груп, а в своїй художньо-образній основі орієнтувався на попередню хвилю захоплення спортом та 
активним способом життя (період 1930-х рр.). Проте, і це, часом надмірне, захоплення функціональністю і 
практичністю модного одягу не набуло статусу «глобальної модної тенденції», оскільки образно-художнє 
рішення моделей було досить обмеженим (схемні силуети, матеріали з певними специфічними 
властивостями, вузька функціональність фурнітури тощо). Пересичення функціоналізмом та утилітарністю 
в одязі сприяло зсуву споживацьких переваг у бік широкого використання елементів історичного костюма, 
образів літератури та кінематографа, а також призвело до чергової хвилі запозичення етнічних і 
фольклорних мотивів. 

З часом європейська мода все активніше продовжує використовувати ретро-образи для завоювання 
уваги широких верств споживачів. Так, в 1980-і роки повторився успіх використання в модному одязі, 
наприклад, таких проявів мистецтва середини ХХ століття як «оп-арт» та «поп-арт» (дизайнерські бренди 
Mark Jacobs, Louis Vuitton, Michael Kors та інші). Кінематограф запропонував європейській моді, хай і 
нетривалу, але все-таки популярність гофрованих манжет і воланів за мотивами образів Тома Джонса 
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(1970-і), а також яскраву виразність неспростовних ікон стилю Боні і Клайда, що регулярно будять увагу 
сучасної моди до сексуального і волелюбного образу 1930-х років.  

Таким чином, слід констатувати, що дизайнерські бренди і торгові марки постійно реанімують колись 
модні стилі та тенденції для створення актуальних проектних образів на початку ХХI століття [13, 14]. 
Слідом за спадщиною 1960-х років і субкультури хіппі, поновилася мода на етнічні стилі й образи, 
асоціативно пов'язані з національними традиціями Ірану, Індії, Японії, Марокко, а також з ретро-ідеями 
1920-х, 1930-х, 1940-х років. 

Отже, схильність до ретро у всіх його проявах є широко затребуваним трендом. При цьому часто 
йдеться не тільки про стилізацію або цитування певних компонентів цієї моди ‒  популярності набуває 
пряме використання дійсно старовинних предметів одягу і аксесуарів. У моду міцно і упевнено входить 
вінтаж як трансформація ретро-мотивів та розвиток ретро-стилів в сучасній системі моди. 

Наукова новизна. В роботі обґрунтовано, що розширення сфер впливу і вдосконалення шляхів 
адаптації ретроспективних елементів в сучасній системі моди сьогодні стає вагомим чинником 
формування актуальних проектних образів, особливо в контексті кризи споживання. З іншого боку, в роботі 
охарактеризовано, що розгляд масового захоплення ретро- та вінтажними тенденціями був би не 
доцільним і однобоким без розуміння і вивчення соціальної мотивації і психологічного контексту їх 
масового споживання. Одним з основних психологічних побоювань при цьому визначено страх втрати 
самоідентифікації при сучасних тенденціях глобалізації і віртуалізації суспільства. Відповідно, звернення 
до мотивів культурної спадщини багатьма апологетами споживацького суспільства сприймається як пошук 
індивідуальності та самовираження, сприяючи розвитку ретро- та вінтажних тенденцій в системі моди.   

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що дизайнери 
усвідомлено подають створені ними костюми чи образи як компіляцію окремих елементів, використаних на 
основі цитування або стилізації. Загальний художній задум проектного образу при цьому наділяється 
певною еклектичною цілісністю, об'єднуючою архаїчні та модернізовані компоненти. У зв'язку з цим, 
дизайнери і модельєри, враховуючи швидкоплинність модних тенденцій та стрімку змінюваність стильових 
рішень модних образів, знаходяться в постійному пошуку свіжих, емоційно виразних форм та елементів 
минулих епох. Іншими словами, адаптація творчих задумів  і модних стандартів минулих періодів моди, в 
першу чергу європейської моди 1920-х - 1980-х рр., а також етнічних мотивів, запозичених з національних 
традицій різних народів і регіонів (на тлі застосування певних новацій і досягнень сучасної культури і 
технічного прогресу), є однією з основоположних тенденцій формування актуальних проектних образів в  
системі моди початку ХХI століття. При широкій різноманітності в напрямах проектної діяльності та 
характерному творчому почерку сучасних Будинків моди, дизайнерських брендів та торгових марок, в 
роботі наголошується, що епоха використання ретро-елементів та ретро-стилів залишається провідною 
тенденцією функціонування сучасної системи моди і навряд сприяє формуванню нового неординарного 
стильового рішення, яке увійде до історії костюма та моди.  

 
Образно-проектні риси костюма 1920 – 1980 років, які є основою для формування  

ретро- та вінтажних мотивів в моді початку ХХІ століття 
 

 

1920-ті роки 
 
Це епоха гангстерів, джазу, сухого закону і 

кабаре. Золота молодь розважалася і творила моду. 
Ідеал краси - жінка підліток - з коротким волоссям, в 
короткій прямокутній сукні, курить цигарку на 
довгому мундштуку. Дівчата любили дуже яскравий 
макіяж. Часто підкреслювали і очі і губи. Вдень жінки 
носили сукні, спідниці та пальто довжиною до 
середини литки. Були дуже популярні шапочки-
казанки, які насувалися якомога нижче на очі – лоб в 
ту епоху не акцентували й намагалися приховати. 
Відмітною ознакою стилю того часу також є різні 
обідки і стрічки з пір'ям. 

 



Мистецтвознавство  Колосніченко М. В., Чупріна Н. В. 

 390 

 

1930-ті роки 
 

У моду повертається жіночність. Намагалися 
підкреслити груди і талію. Гардероб був акуратний і 
невибагливий вдень та гламурний ввечері. Жінки в 
повсякденному житті носили довгі сукні з простих 
тканин. Все ще можна побачити відголосок 20-х років у 
вигляді пір'я і перлів, але образ ставав більш жіночним. 
У цей час був винайдений крій під кутом 45 градусів, 
частіше стали використовувати сатин, шифон, креп, 
шовк. Популярними стають драпірування на одязі. 

 

 

1940-ві роки 
 

Характеризуються військовим десятиріччям. 
Жіноча мода багато в чому нагадувала чоловічу через 
необхідність працювати нарівні. Стиль мілітарі став 
найактуальнішим. Строгі силуети, піджаки, спідниці, 
сукні з гудзиками. З аксесуарів - капелюшки, хустки і 
рукавички. Спідниці стали коротшими, ніж в 30-х роках, 
жакети були широкоплечими і строгими - вони 
нагадували чоловічу військову форму. Починаючи з 40-
х років, лінія талії стає на своє місце. У другій половині 
40-х після війни бачимо широкий покрій спідниць, 
більш легкі і повітряні фактури тканини. Це вже більш 
жіночний, а не військовий костюм. 

 

 

1950-ті роки 
 

Епоха стилю нью-лук. Післявоєнна пишність. 
Жіночність в найвищому прояві. У моді два основних 
силуети: Х-силует - пишна спідниця і облягаючий 
верх; У-силует - широкі плечі і дуже вузька спідниця-
міді. У цей час стиль пін-ап став найбільш 
популярний. Плакати використовували як зразки за 
вибором суконь і білизни. Тоді ж сформувалася мода 
на досить-таки відверті для тих років купальники. З 
аксесуарів дами воліли рукавички, невеликі шапочки, 
брошки, перли. Часто підкреслювали тонку талію 
поясом. Образ порядної домогосподарки, яка все 
встигає був жіночим ідеалом. 

 

 

1970-ті роки 
 

Характеризуються демократизацією в історії 
моди. Одяг став більш практичним і зручним. Модні 
критики і кутюр’є називали цей період «десятиліттям 
поганого смаку». У моду входять розкльошені брюки, 
сукні-сорочки, комбінезони та блузи з малюнками. Як і 
в 60-ті, була популярна геометрія і яскраві відтінки. 
Особливі модники підбирали весь костюм в одному 
кольорі. Продовжували бути на піку яскраві колготки та 
гольфи. Широкі штани в комплекті з блузою з бантом 
часто можна було зустріти тоді. Стали модними 
чоботи-панчохи. Верхній одяг був суворим і 
лаконічним, хоча і досить насичених кольорів. 
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1980-ті роки 
 

Цей період – десятиліття крайнощів в кольорах 
і формах. Характерною рисою жіночого костюму 80-х 
років був акцент на плечі, за допомогою підплічників. 
У моду входять різні передачі з аеробіки - це також 
вплинуло на моду. Спортивний стиль комбінували з 
діловими піджаками, зі шпильками. Модними стали 
лосини, дуті куртки, брюки-банани. Модниці 
використовували багато яскравих і масивних 
аксесуарів. Для ділових жінок зразком стилю став 
серіал «Династія». Стало популярним змішувати стилі 
– діловий з білизняним, рокерський зі спортивним. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗІОЛОГІЇ СПІВОЧОГО  АПАРАТУ ТА ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ 
 

Метою  роботи став аналіз наукової літератури з питань фізіології співу, практики постановки голосу та функціональних 
розладів голосового апарату, виникаючих недоліків у співаків-початківців.  Методологія дослідження. Застосовано 
загальнонауковий метод аналізу та синтезу, який дозволяє розкрити проблематику якості викладу матеріалу в наукових працях 
з питань фізіології співочого апарату та піддати аналізу наукові праці визначних  педагогів-вокалістів, фізіологів та лікарів в 
галузі фоніатрії. Наукова новизна роботи полягає в розширенні знань завдяки науковим працям з питань фізіології голосового 
апарату, дефектів голосу та методів їх усунення. Висновки. Вивчення акустично-фізіологічних особливостей співу, найбільш 
розповсюджених вокальних недоліків не тільки розширює знання та розуміння технології вокального співу, а й має, насамперед, 
практичне значення для співаків. 

Ключові слова: література; фізіологія; голос; дефекти голосу. 
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Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В.Лысенко 
Теоретические основы вопросов физиологии певческого аппарата и постановки голоса 
Целью работы стал анализ существующей литературы по вопросам физиологии пения, практики постановки голоса и 

функциональных расстройств голосового аппарата у начинающих певцов. Методология исследования. Применен 
общенаучный метод анализа и синтеза, который позволяет раскрыть проблематику качества изложения материала в научной 
литературе по физиологии певческого аппарата и подвергнуть анализу научные труды выдающихся педагогов-вокалистов, 
физиологов и врачей в области фониатриии. Научная новизна работы заключается в расширении знаний по вопросам 
физиологии голосового аппарата, дефектов голоса и методов их устранения. Выводы. Изучение акустически-физиологических 
особенностей пения, наиболее распространенных вокальных недостатков не только расширяет знания и понимание 
технологии вокального пения, но и имеет, прежде всего, практическое значение для певцов. 
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Theoretical foundations the questions of the physiology of the voice box and the voice training 
The purpose of the article was the review of the existing literature about the questions of vocal physiology, practice of voice 

training and functional voice box' disorders, the arising defects which have the beginning singers. The methodology - the general 
scientific method and overview approach which helps to disclose the problems of the material's statement quality in the literature about 
the questions of voice box' physiology were used, and to analyze the scientific works of the famous voice teachers, physiologists, and 
doctors in the phoniatrics' industry. The scientific novelty of the work consists of knowledge expansion about the questions of the 
voice box' physiology, voice defects and the methods of their elimination. Сonclusions: the study of the acoustic and physiological 
singing characteristics, the best-known voice flaws, not only does broaden knowledge and understanding of the singing technology, but 
has, first of all, practical meaning for singers. 

Key words: literature; physiology; voice; voice defects. 

 
Актуальність теми дослідження. Нажаль, на сьогодні, відсутній  чітко окреслений огляд існуючої 

літератури з питань фізіології співу, практичних порад постановки голосового апарату, функціональних 
розладів голосу та виникаючих недоліків у співаків-початківців. Дуже мала кількість  наукових праць, де 
розглянуто вокальні недоліки, що мають місце, передусім, на початкових етапах формування співацького 
апарату та запропоновано способи їх подолання. Різноманітність вокальних постановок голосу у 
вокалістів-початківців вимагають більш поглибленого та цілеспрямованого дослідження фізіологічної 
системи, що забезпечує правильність утворення співу.  

Над питанням формування співацького голосу працювали не лише досвідченні вокалісти, а й 
представники близьких до вокального мистецтва наук: фахівці, які займалися питаннями акустики, 
фізіології, фоніатрії, фонетики та психології. 

Проте слід зазначити, що найбільш дієвим і вірним виявилось те, що було знайдене співаками-
виконавцями та педагогами саме завдяки їх практичному досвіду. Ті фахівці, які прагнули відштовхнутися у 
своїй роботі лише від одного  з вищезгаданих наукових напрямків, зазвичай, не мали успіху, оскільки у 
своїх дослідженнях акцентувалися на роботі лише певної частини голосового апарату, відкидаючи 
розуміння цілісності вокальної функції. Вони захоплювались або диханням, або ж гортанню чи головними 
та грудними резонаторами. Це призводило до гальмування розвитку співака, а у деяких випадках навіть до 
невдач. 

Аналіз наукових досліджень. Безумовно, вивчення функцій окремих частин голосового апарату є 
закономірним етапом у напрямку здобуття знань про голос. І без цього не можна уявити фізіологічний і 
функціональний зв’язок усіх компонентів  голосоутворення та роботу голосового апарату в цілому. У цьому 
напрямку вагомими є праці Ф.Засєдатєлєва, Л.Работнова, І. Лєвідова; зарубіжних учених: А.Музехольда, 
Р.Ботей, О.Рассела, Ж.Тарно та інших. 
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Метою  роботи став аналіз наукової літератури з питань фізіології співу, практики постановки голосу 
та функціональних розладів голосового апарату, виникаючих недоліків у співаків-початківців. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб правильно співати, необхідно навчитися володіти своїм 
голосовим апаратом. Співацький апарат складається з гортані, голосових зв’язок, легенів, нижніх (грудних) 
і верхніх (головних) резонаторів, язика, губ і зубів. Правильне положення рота, язика, піднебінної занавіски, 
маленького язичка, горла, голосових зв’язок, узгоджена робота діафрагми та черевного преса є основною 
умовою звукоутворення і художнього співу. Багато авторів, які займалися вивченням фізіології співацького 
апарату та питаннями постановки голосу співака, як-от: Лєвідов І. І., Работнов Л., Морозов В. П., Голубєв 
П. В., Зарицький Л. А., Тринос В. А., Микита М., Максимов І.,  Паров Ю., Люш Д.  заперечують перевагу 
будь-якого окремого органу голосового апарату, та стверджують, що лише погоджена взаємодія всіх його 
компонентів може забезпечити хорошу гігієну голосу та правильний спів. 

Проте стан науки того часу, відсутність удосконаленої апаратури для вивчення явищ фонації в 
голосовому апараті не змогли призвести до повного розуміння процесу співу, що, відповідно, вплинуло і на 
вокальну методику. 

На сьогодні наука про голос зробила вагомий крок вперед, і останні дослідження  у галузі фізіології 
та акустики голосового апарату стали б для педагогів минулого справжньою сенсацією. Щоправда, досі ще 
не все зрозуміло, але багато вже пояснено та поступово призводить до перегляду усталених поглядів. 

Роботи Л.Дмітрієва, Н.Жинкіна, В.Морозова, С.Ржевкіна, Е.Рудакова і зарубіжних учених Ван-ден-
Берга, О.Рассела, Г.Портмена та особливо Р.Юссона, які використовували  сучасну апаратуру, відкрили 
цілий ряд нових явищ, що виникли внаслідок розмови та вокалізації. Ці дослідження допомогли зрозуміти 
дискусійні питання щодо формування співацького голосу, а в окремих випадках, цілком по-новому 
пояснили співацьке звукоутворення. Зокрема, з питання положення гортані під час співу Л. Дмітрієв 
висловив нову точку зору, яка суттєво вирізнялася серед існуючих на той час у  світовій вокальній 
педагогіці. Відомо, що більшість  теоретиків вокального мистецтва, викладачів і співаків-виконавців є 
прихильниками  саме низького положення гортані. Зокрема,  у Ф. Засєдатєлєва читаємо: «Якщо 
переглянути кілька десятків шкіл співу, які публікувалися за останні десятиліття в доступній нам російській, 
німецькій, англійській та італійській літературі, то приходимо до висновків, що, незважаючи на доволі різку 
різницю в методологіях кожної окремої школи, всі вони, переважно, є доволі близькими одна до одної. 
Майже усі рекомендують положення гортані нижче їх спокійного рівня» [4, 73]. На те, що співаки з 
сильними голосами використовують низьке положення гортані, вказували ще Мендель (1876), Авеліс 
(1896), Геллат (1898), Барт (1904), Магель (1909), Надолєчний (1923), Ламбріє (1927), Вербов (1931). 
А.М.Вербов вважав, що високий рівень гортані обмежує її рухливість. Він писав: «Знаходячись близько до 
дна ротової порожнини, гортань стиснена зверху міцною мускулатурою, яка розташована між гілками 
нижньої челюсті, а позаду – виступаючими вперед верхніми шийними хребцями. У низькому положенні 
гортань розміщується у широкому проміжку між грудинно-ключично-серцевидними м’язами […], маючи 
попереду слабо натягнуту і тонку шкіру середини шиї, а позаду – випуклі назад шийні хребці» [1, 9]. 
Стверджуючи  тезу про перевагу у співі низького положення гортані, А. Вербов наголошував на тому, що 
при такому її положенні звук знаходить правильне скерування. Грудний і носогортанний резонанс 
використовується максимально, відповідно, як при високому стані гортані, коли її вісь і вихідний отвір 
нахиляються до порожнини рота, а звук залишається носогортанним у носогортанній частині резонанса. 
При цьому грудний резонанс повністю не використовується через те, що голосові зв’язки значно віддалені 
від входу до грудної порожнини. 

Л. Дмітрієв за  допомогою рентгенограм обстежив сімдесят п’ять співаків і виявив, що гортань під час 
співу посідає певний рівень у залежності від довжини надставної трубки, рухливої частини, якою вона є. 
Для низьких голосів трубка, зазвичай, повинна бути довшою, ніж у високих. Через це баритони і баси 
співають на пониженій гортані, а високі чоловічі та жіночі голоси – на підвищеній, видовжуючи 
ротогортанний канал в одному випадку і вкорочуючи його в іншому. Мецо-сопрано і драматичні тенори у 
більшості співають на середньому рівні гортані, ближчому до її спокійного положення. 

Безумовно, в цих правилах є винятки, що залежать від індивідуальних особливостей будови 
голосового апарату. Зокрема, у баса від природи може бути дуже довгий ротогортанний канал і він, 
пристосовуючись, знаходить необхідний для нього  високий рівень гортані. У тенора від природи довжина 
надставної трубки може бути коротшою від тієї, яка необхідна для тенорового звучання, і тоді тенор, 
шукаючи правильне звучання, опускає гортань.  

Висновки Л. Дмітрієва щодо рівня гортані під час співу у різних типів голосів, які були отримані 
внаслідок довготривалого та ґрунтовного дослідження, мають велике значення для вокальної педагогіки, 
оскільки питання щодо положення  гортані під час співу є одним із найважливіших. Ці проблеми не 
хвилюють лише тих викладачів, які не звертають особливої уваги на рівень гортані у своїх учнів, 
використовують вплив на весь голосовий апарат в цілому та контролюють звучання голосу слухом. Щодо 
тих викладачів, які встановлюють низьке положення гортані для всіх типів голосів, то їм варто переглянути 
власну точку зору і перевірити у своїй практичній роботі наукову концепцію Л. Дмітрієва. 

На сьогодні великої уваги заслуговують експериментальні дослідження Р. Юссона, який ставить під 
сумнів міоеластичну

1
 теорію коливання голосових зв’язок. 
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Як відомо, представники міоеластичної теорії вважають, що вібруючий процес голосових зв’язок 
визначається внутрішніми умовами, а саме еластичністю м’язів голосових зв’язок. Довжина зв’язок і їх 
пружність задається за імпульсом, що йде від головного мозку. Таким чином, міоеластична теорія 
розглядає коливання голосових зв’язок, як фізичну дію двох сил: сили дихання та еластичної сили 
напружених м’язів. За нервовою системою залишається роль регулювання цих двох сил, які взаємодіють 
за принципом автоколивань. 

Принцип голосоутворення Р.Юссон розглядає наступним чином: потік імпульсів звукової частоти 
визначає кожний період ритмічного скорочення поперекових тканин внутрішніх щиточерпаковидних 
(вокально-розмовних) м’язів. Саме цей період має дві фази: у першій фазі розпочинається відкриття 
голосової щілини, у другій – голосова щілина завершує відкриття. Повернення голосових зв’язок у перше 
положення виникає внаслідок пружної еластичності їх видовжених тканин. Змикання голосових зв’язок і їх 
коливання є двома, незалежними один від одного процесами. Одна частина механізму голосоутворення 
визначає частоту коливання, інша – забезпечує змикання голосових зв’язок. У гортані немає ніякого 
регулятора, який визначає висоту тону. Частота коливання задається не у гортані, а нервовими 
імпульсами звукової частоти, які ідуть від центральної нервової системи. Встановлено, що частота 
коливань голосових зв'язок відповідає частоті імпульсів  з центру, що йдуть рухомим нервом. 

Головна різниця між міоеластичною і юссонівською нейрохронаксічною теоріями
2
  полягає в тому, 

що перша пояснює висоту та силу звука, роботу голосових зв’язок  під впливом підзв зкового тиску, а друга 
вважає, що висота тону визначається частотою рухливих імпульсів нерву та зумовлена ритмічною дією 
нервових вузлів через уявлення про висоту тону. 

Говорячи про те, що висота звука голосу визначається частотою нервових імпульсів з голосового 
мозку, Р.Юссон стверджує, що без підзв’якового тиску не може бути і звука. Крім того Р.Юссон вважає, що 
підзв язковий тиск тонізує щиточерпакоподібні м’язи, сприяє їх збудженню та полегшує реакцію на рухливі 
високочастотні імпульси, які йдуть з кори головного мозку. Це не змогли відкрити прихильники 
міоеластичної теорії, які підзв язковий тиск сприймали лише як рухливу силу, що приводила зв язки в 
коливальний рух. 

Концепція Р.Юссона не до кінця перевірена, проте слід зазначити, що отримані експериментальним 
шляхом деякі дані є достовірними та висновки дуже значні. 

Для побудови наукового методу виховання голосу недостатньо накопичення наукового та 
експериментального матеріалу у галузі фізіології і акустики голосового апарату, оскільки цей матеріал 
стосується механізму голосоутворення, а не загально-фізіологічних і психологічних закономірностей. Для 
розуміння співочого процесу як психофізіологічного акту, потрібні знання основних законів вищої нервової 
діяльності, оскільки голосовий апарат є частиною чутливого організму. Фонопедія  є  порівняно молода 
гілка вокальної педагогіки, яка займається відновленням спроможності дефективних голосів, зниженої або 
втраченої внаслідок неправильної експлуатації. Практика показала, що за допомогою раціональних, 
індивідуально підібраних вокальних вправ, які є лікувальною гімнастикою голосового апарату,   можна з 
успіхом позбутися багатьох недоліків. 

Спів є складним психофізіологічним актом, в якому тісно поєднуються інтелектуальні, емоційні та 
вольові процеси. У свідомому оволодінні вокально-технічними та виконавськими навиками психіка співака 
відіграє велику роль та багато у чому впливає на результат навчання співу.  

Висновки. За останній період наука дала багато нової інформації з питань вокального мистецтва та, 
зокрема, співацького голосу. Ці дані відкривають широкомаштабні перспективи для вирішення основних 
проблем вокального мистецтва. Але, на жаль, слід констатувати те, що практика мало звертає увагу на 
наукові дані, а нав'язування нових досягнень гальмується через наявність у вокальній справі деяких 
застарілих традицій. Однією з таких традицій є звичка розглядати роботу голосового апарату у 
розгорнутому виді: як роботу  дихання, або ж гортані,  чи глотки, без намагання поєднати всі ці фактори. 
Такий штучний поділ цілісного голосового апарату призводить до ряду хибних уявлень і заважає 
встановленню закономірностей, які лежать в основі його функцій. Не дивно, що ця традиція  свого часу 
створювала велику кількість протирічь у методологічних питаннях. Постійно обговорювались і 
продовжують обговорюватись такі питання, як: форма дихання під час співу, положення гортані, манера 
наспівування, форсування, вібрато тощо. Достатньо глибше познайомитися лише з книгою професора 
Засєдатєлєва Ф.Ф.[4], щоб переконатись, наскільки різноманітними та спірними є ці питання. 

Вокальна педагогіка ще немає достатнього матеріалу з усіх творчих і технічних проблем. Але те, що 
на даний час здобуто – варто вивчати, узагальнювати, запроваджувати у практику. Безумовно, на цьому 
шляху не можна бути позбавленим від помилок. І не слід «модернізувати» вокальну методику,  а знайти в 
кожній теорії те позитивне, що було здобуте досвідним шляхом та використовувати у практиці. 

 
Примітки 

 
1
 Міоеластична, або м'язово-еластична теорія голосоутворення – традиційна теорія, яка відводить голосовим зв’язкам 

пасивну роль еластичних тканин, вібруючих у потоці повітря. 
2
 Нейрохронаксічний – походить від слів "нерв" і "хронаксія". Хронаксія – величина, яка характеризує збудженість нерву. 
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СУЧАСНІ ЕТНОФЕСТИВАЛІ ХАРКІВЩИНИ: ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, СЬОГОДЕННЯ 
 

Метою роботи є аналіз етнофестивалів Харківщини, висвітлення динаміки розвитку в контексті сучасного 
фестивального руху України. Методологія дослідження полягає у використанні таких методів: культурологічного, 
компаративно-історичного; компаративного і системного аналізу, що полягає в спробі розглядати фестиваль як складно 
структурований простір, застосовувати мистецтвознавчі підходи до організації фестивалів; елементів мистецтвознавчого 
методу для встановлення культурно-історичної цінності фестивалю як мистецького об’єкту; аксіологічного, який 
характеризується своєю конкретною спрямованістю на розвиток ціннісних орієнтацій глядацької аудиторії, що визначає напрям 
людської діяльності в питаннях організації та проведення фестивалю, формулювання його мети і завдань. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає в постановці й дослідженні багатогранної проблеми етнофестивалів Харківщини, яка потребує 
більш детального вивчення української мистецтвознавчої науки; у виявленні співвідношення традиційної культури та 
сьогочасної художньої практики. Висновки.  По-перше, аналіз довів, що Харківщина посідає особливе місце на загальній 
фестивальній мапі сучасної України. По-друге, етнокультурні процеси, що відбуваються в регіоні, уже є невід’ємною частиною 
сьогоденного життя; насамперед вони спрямовані на збереження етнічного ядра культури. По-третє, етнофестивалі Харківщини 
стали масштабною подією регіону, що сприяють відновленню, відродженню і збереженню культурної спадщини, на якій 
відображається та реконструюється система унікальної традиційної культури Слобожанщини. По-четверте, фестиваль являє 
собою особливий тип художнього простору, де здійснюється взаємозв’язок різних мистецтв, одночасно взаємодіють традиційні 
мистецькі види та експериментальні форми сучасної художньої практики. По-п’яте, українській культурі потрібний перегляд 
нинішніх культурних процесів із подальшою  інтерпретацією кращих здобутків української культурної спадщини. По-шосте, у 
створенні режисером-постановником загальної художньої образності фестивалів пріоритетним є театралізований контекст. 

Ключові слова: Харківщина; етнофестиваль; фестивальний рух; Слобожанщина; культурна спадщина; етнотрадиції; 
режисерські технології. 
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Современные этнофестивали Харьковщины: традиции, опыт, современность 
Целью работы является анализ этнофестивалей Харьковщины, освещение динамики развития в контексте 

современного фестивального движения Украины. Методология исследования состоит в использовании таких методов: 
культурологического, компаративно-исторического; компаративного и системного анализа, который заключается в попытке 
рассматривать фестиваль как сложноструктурированное пространство, применять искусствоведческие подходы к организации 
фестивалей; элементов искусствоведческого метода для установления культурно-исторической ценности фестиваля как 
художественного объекта; аксиологического, который характеризуется своей конкретной направленностью на развитие 
ценностных ориентаций зрительской аудитории, определяет направление человеческой деятельности в вопросах организации 
и проведения фестиваля, формулирование его целей и задач. Научная новизна полученных результатов заключается в 
постановке и исследовании многогранной проблемы этнофестивалей Харьковщины, которая требует более детального 
изучения украинской искусствоведческой науки; в выявлении соотношения традиционной культуры и современной 
художественной практики. Выводы. Во-первых, анализ доказал, что Харьковщина занимает особое место на общей 
фестивальной карте современной Украины. Во-вторых, этнокультурные процессы, происходящие в регионе, уже являются 
неотъемлемой частью современной жизни; они направлены, прежде всего, на сохранение этнического ядра культуры. В -
 третьих, этнофестивали Харьковщины стали масштабным событием региона, которые способствуют восстановлению, 
возрождению и сохранению культурного наследия, на котором отображается и реконструируется система уникальной 
традиционной культуры Слобожанщины. В-четвертых, фестиваль представляет собой особый тип художественного 
пространства, где осуществляется взаимосвязь различных искусств, одновременно взаимодействуют традиционные виды 
искусства и экспериментальные формы современной художественной практики. В-пятых, украинской культуре требуется 
пересмотр современных культурных процессов с последующей интерпретацией лучших достижений украинского культурного 
наследия. В-шестых, в создании режиссером-постановщиком общей художественной образности фестивалей приоритетным 
является театрализованный контекст. 

Ключевые слова: Харьковщина; этнофестиваль; фестивальное движение; Слобожанщина; культурное наследие; 
этнотрадиции; режиссерские технологии. 
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Modern ethno-festivals of Kharkiv region: traditions, experience, today 
The purpose of the article is to analyze the ethnic-festivals of Kharkiv region, to highlight the dynamics of development in the 

context of the modern festival movement of Ukraine. Methodology of the research lies in the use of such methods: cultural, 
comparative-historical; comparative and system analysis, which  considers the festival as a complex structure, uses art-study 
approaches to the organization of festivals; elements of the art-study method for establishing the cultural-historical value of the festival 
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as an artistic object; axiological, which is characterized by its specific focus on the development of value orientations of the audience, 
that determines the direction of human activity in the organization and holding of festival, the formulation of its goals and objectives. The 
scientific novelty of the results lies in formulation and study of the multifaceted problem of ethnic-festivals of the Kharkiv region, which 
requires a more detailed study of the Ukrainian art history science; in revealing the ratio of traditional culture and contemporary artistic 
practice. Conclusions. First, the analysis proved that Kharkiv occupies a special place in the general festival map of modern Ukraine. 
Second, the ethnocultural processes taking place in the region have already become an integral part of today's life; first of all, they are 
aimed at preserving the ethnic core of culture. Third, the ethnic-festivals of Kharkiv region have become a major event in the region, 
contributing to the restoration, revival, and preservation of the cultural heritage, in which the system of the unique, traditional culture of 
Slobozhanshchina is displayed and reconstructed. Fourth, the festival is a special type of artistic space, where the interconnection of 
different arts is realized, while traditional artistic forms and experimental forms of contemporary artistic practice interact simultaneously. 
Fifth, Ukrainian culture needs a review of current cultural processes, with a further interpretation of the best achievements of Ukrainian 
cultural heritage. Sixth, in the director’s creation of the general artistic imagery of the festivals, the theatrical context is a priority. 

Key words: Kharkiv region; ethnic festival; festival movement; Slobozhanshchyna; cultural heritage; ethnographic traditions; 
directing technologies. 

 
Актуальність теми дослідження. Харківщина активно приєдналась до фестивального руху в Україні 

як за великою кількістю фестивалів, що проводились та існують, так і за їх широкомасштабністю, 
розмаїттям тематики, спектром художніх завдань і метою, новітніми форматами та інноваційністю проектів, 
оригінальними режисерськими задумами й технологіями, атмосферою, регіональними особливостями, 
активним взаємопроникненням у соціокультурну сферу українського суспільства.  

Фестивалі Харківщини дедалі більше набувають загальнокультурного та загальносоціального 
значення, що впливає на їхнє розповсюдження й потребує їхнього детального наукового дослідження, 
окреслення тенденцій розвитку та здійснення комплексного підходу до їх організації і проведення. 

Вибір регіонального аспекту зумовив потребу звернутися до наукових праць українських дослідників, 
культурологів і мистецтвознавців, спрямованих на вивчення фестивального явища. Історія фестивальних 
свят частково інтерпретована в театрознавчих і музикознавчих виданнях. Організаційно-художні форми 
проведення фестивалів, на думку автора, не мають ґрунтовної розробки.  

Отже, актуальність дослідження фестивального руху Харківщини та унікальної моделі проведення 
фестивалів, а також популяризації соціального, професійного, етнічного й комунікативного досвіду не 
викликає сумнівів, дає можливість його використання для визначення рекреаційних, педагогічних, 
дидактичних, розвивальних, гедоністичних, розважальних, культуротворчих та інших функцій і вирішення 
завдань соціального, мистецького, освітнього й дозвіллєвого рівнів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання фестивальної культури в умовах сьогодення досить активно 
вивчаються. Актуальним проблемам функціонування та динаміці розвитку фестивалів в Україні присвятили 
свої праці Бабченко Я. [1], Бермес І. [2], Дем’яненко С. [3], Крипчук М. [5], Лапчук О. [6], Набоков Р. [9], Юдов 
М. [13] та ін. На жаль, у теорії та історії культури роль фестивалю на теперішній час вивчено недостатньо, 
ступінь наукового дослідження закономірних процесів фестивалю залишається низьким. До того ж відсутні 
аналогічні дослідження щодо соціально-культурної цінності й ролі фестивалю у формуванні всебічного 
розвитку особистості та її самореалізації. 

Метою статті є аналіз етнофестивалів Харківщини, висвітлення динаміки розвитку в контексті 
сучасного фестивального руху України. 

Виклад основного матеріалу.  Відмітною рисою української культури кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
стають саме фестивалі на тлі інших мистецьких заходів. Аналізуючи фестиваль як одну з форм масових 
видовищ, звертаємо увагу на те, що на сучасні фестивальні форуми все активніше впливають різноманітні 
чинники: історичні аспекти, інформаційні процеси, соціальні та культурні умови сьогодення, європейський 
досвід проведення фестивальних форумів або ж взагалі його відсутність на сучасному етапі, регіональні 
аспекти, менеджмент, технології українського маркетингу тощо. 

Харківщина є східною частиною незалежної України, осереддям культури Слобожанщини з 
багатими культурними традиціями, що своїм корінням сягають у глибоку давнину. 

На сучасному етапі в Україні з різною інтенсивністю відбуваються різноманітні трансформації 
культурного простору. Не є винятком і етнокультурні цінності українського народу, що з’являються з 
біосоціальної сутності життя людства. Актуальними стають проблеми розвитку та функціонування 
сучасних етнокультур. А реальне вивчення палітри етнічних культур є одним із важливих науково-
дослідних завдань, яке привертає увагу багатьох науковців. 

Нинішній етап розвитку суспільства характеризується необхідністю переходу до одного з головних 
напрямів, яким є визнання цінностей етнокультури в процесі формування особистості. 

Досліджуючи трансформації української народної художньої культури, С. Садовенко переконана, що 
«український варіант модернізації культури має відбуватися саме за допомогою традиції, а не шляхом 
відмови від неї, як це сталося в більшості західноєвропейських культур» [11, 83]. Авторка вважає, що 
«цінним феноменом української культури є збереження автохтонного культурного коду та наявність 
перспектив для консервативно-революційного розвитку, що передбачає поєднання сучасного культурного 
дискурсу, модерністської та постмодерної культурної мови, а також сакрального виміру традиційної 
культури [11, 83].  

На традиційному досвіді та зв’язках ґрунтувався і ґрунтується розвиток політики, філософії, мистецтва, 
літератури, побуту, моральності, виховання й багатьох інших явищ духовного життя. Особливо чітко 
традиційний характер проявляється в моральному вихованні людини, що має етнічне забарвлення. Ю. 
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Нікішенко у своєму дослідженні  наголошує, що «носіями етнічності можуть бути або широкі маси народу 
(звичаї, обряди, фольклор, стереотипи поведінки тощо), або етнічна еліта (символи цього буття), або й ті й 
інші. Тобто, певна «частина» культури народу як його життєвий досвід існує у вигляді усталених норм 
поведінки, традицій, звичаїв тощо» [10,  6]. Водночас дослідниця І. Кдирова зауважує, що «цінність і 
показовість етнічного для мистецтва полягає в тому, що воно становить органічну цілісність засвоєних 
монолітів, які пройшли шліфування часом, усе більше набираючи виразності у своїй самородності» [4, 122]. 

Протягом ХХ ст. культурні традиції, особливості мистецтва Слобожанщини були забуті та частково 
втрачені. Тому так активно тепер розвивається етнофестивальний рух на Харківщині. Саме з метою 
збереження культурної спадщини Слобожанщини, що стало головною ідеєю та основними завданнями 
заснування етнічних фестивалів у Харківському регіоні, за останні три десятиліття започатковано такі 
масові дійства: міжнародний фестиваль фольклору «Покуть», етнографічний і музичний фестиваль 
«Печенізьке поле», етнографічний фестиваль «Перлини Слобожанщини: Верхній Салтів. Аланські 
витоки», регіональний фестиваль пісенно-обрядового фольклору «Сьогодні Купала, а завтра Івана», 
фестивальний проект «Співочі тераси», різдвяний фестиваль творчості дітей і молоді «Зимовий 
Сонцеворот», відкритий фестиваль традиційної народної культури для дітей і молоді «Крокове коло», 
районний фестиваль української народної пісні «Фольклорне веретено», відкритий фестиваль обрядового 
та сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці – плюс», відкритий етнофестиваль «Олексіївська 
фортеця» тощо.  

Учасники Різдвяного фестивалю творчості дітей і молоді «Зимовий Сонцеворот» – фольклорні, 
фольклористично-етнографічні колективи, що реконструюють народні традиційні обряди, присвячені одній 
обраній вузькій темі за календарем: зимового циклу (Святвечір, Колядування, Зірка, Вертеп, Новий рік, 
Маланка, Рядження, Щедрування, Засівання); весняного циклу (Масляна, Великдень, Писанки, Червона 
гірка); літнього циклу (Зелені свята, Зільницький обряд, Купала, Маковія, Спаса); осіннього циклу (Покрови, 
Катерини, Андрія, Миколи тощо). Наприклад, учасником цього фестивалю 2016 року фольклорно-
етнографічним колективом «Мережка» було представлено програму, присвячену коням; інший учасник – 
етнографічний колектив «Вербиченька» – на розсуд глядачів запропонував програму про птахів краю 
«Пташка-невеличка», що складалася з різножанрового етнографічного матеріалу: пісенного фольклору, 
усної народної творчості (приказок, прислів’їв, дитячих лічилок), обрядів, ігор, таночків, казочок, народних 
повір’їв, тотемних знань із використанням відповідної традиційної атрибутики до обрядів, зокрема з 
виходом учасників в етнічних костюмах традиційного зразка. 

Цінність фестивалю «Сьогодні Купала, а завтра Івана» полягає в дотриманні фольклорних пісенно-
обрядових традицій купальських свят і свят народного календаря літнього циклу. На фестивалі 
обов’язковою традицією стало знайомство з майстрами оригінальної системи підготовчих обрядових 
елементів місцевої етимології: підготовка місця купальського святкування (рубання, встановлення та 
прикрашання купальського дерева серед галявини); підготовка елементів прикрас (стрічки, квіти, цукерки, 
фрукти, віночки тощо); плетення дівочих вінків для ворожіння (як сухих, так і свіжих із квітів, листя, трави); 
виготовлення (з очерету, гілля, зелені, тканини) та вдягання (у сорочки, вінки, хустки, спідниці, шаровари 
тощо) купальських персоніфікованих ляльок Купайла та Марени; збирання купальського мотлоху по 
вулицях і з кожної хати для купальського вогнища; складання куп із кропиви; плетіння трав’яної відьми для 
подальшого її розривання; складання купальського вогнища та підготовка смолоскипів для підпалювання; 
організація святкового столу та страв для частування (пісних вареників, вишневого відвару, пиріжків); 
підготовка дієвих елементів самого купальського дійства (пісень, хороводів, закличок); запалення свічок і 
пускання вінків; утоплення купальського дерева та ляльок; очищення вогнем (стрибки через вогнище), 
очищення повітрям (катання на гойдалках), очищення водою (купання); розповіді купальських легенд. 

Регіональний фестиваль «Весілля в Малинівці – плюс» утілив у весільні обряди східних слов’ян такі 
риси: щире кохання до кінця життя, прагнення багатства та щастя, пошана до гострого слівця, а також 
ознаки, які в кожному місті чи то селі мають завжди власні особливості. Під час проведення фестивалю 
відбуваються веселі весільні конкурси (як традиційні, так і сучасні), старовинні ігри, розваги та атракціони, 
галасливі ярмарки, проходять парадом весільні оркестри, виступають кінні й циганські театри, 
відбувається виставка-продаж народних традиційних аксесуарів для весілля, випікаються і готуються 
весільні страви та випічка – короваї, шишки, гільця тощо, триває тематична концертна програма, 
демонструється весільна обрядовість українців та етнічних груп, що населяють регіон (окрім весільних 
обрядів українців і росіян, на фестивалі можна ознайомитися з особливостями вірменського, єврейського, 
грузинського весіль; наприклад, у Грузії немає жартівливого звичаю викрадати наречену). Фестивальний 
кубок отримує переможець серед раніше невідомих етногруп, що виступають на «Молодій сцені», 
презентуючи свою творчість. Працює «Театральна сцена», на якій демонструють своє мистецтво 
колоритні театральні гурти: «Божичі» та «Дерево», а також Харківський театр ляльок за тематикою 
фестивалю. На сцені «Майстерня танцю» відбувається багаточасовий майстер-клас із народного танцю. 
На «Літературно-історичній сцені» лунають твори українських авторів, представлені різними 
видавництвами [12]. 

Власноручно виготовляється весільна сувенірна продукція з бісеру, глини, тканини, соломи, дерева, 
що є складовою частиною мистецької програми, де майстри діляться стародавніми секретами. Наречені-
чоловіки мають змогу викувати обручки майбутнім дружинам. На «Галявині оберегів» пари наречених і 
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гості можуть познайомитися з народною весільною обереговою символікою та атрибутикою. Також за роки 
проведення фестивалю працювали такі майданчики: «Дитяче містечко», «Баштан кума Сливи», «Тато, 
мама, я – спортивна сім’я», «Місто майстрів», «Тещине подвір’я», «Весільні ворота». З 2013 року всі охочі 
пари могли під аркою отримати свідоцтво про шлюб, а закохані, ті, що мріють про автентичне українське 
весілля – тимчасові свідоцтва. Павільйон «Весільна мозаїка» представляв знайомство з традиціями. 
Наприклад, гості зі Львівщини похвалились своїми унікальними весільними традиціями: ставиться відро, 
молодий із друзями, а молода з подружками мокають два пальці у воду, тримаючи на лівому плечі хліб, що 
символізує життя в парі. Павільйони «Олтар на покуті», «Покуть для молодят» – це весільні павільйони з 
товарами та аксесуарами (народними й сучасними) для наречених, сімейного затишку. Жартівливі 
павільйони (наприклад, «Гарбузове містечко»), де представлено черевики-скороходи, карета та решта 
гарбузового скарбу – творіння рук малинівських школярів; знають у Малинівці й про місце гарбуза у 
весільному дійстві [8; 12]. 

Появу фестивалів на Харківщині спровокував занепад національної української культури в період 
радянських часів як у регіоні, так і в Україні загалом. Разом з оновленням культурних процесів у другій 
половині 80-х років ХХ століття та проголошенням незалежності, Харківщина вступає у період відтворення 
та становлення традиційних культурних цінностей, зокрема через фестивальний рух. Всеукраїнський 
огляд народної творчості, розпочатий у країні в 1999 році, став стимулом розвитку творчих колективів і 
закладів культури регіону, прискорив заснування нових аматорських гуртів, ансамблів, труп. На той час 
метою розвитку самобутньої культури Харківщини було визначено збереження та збагачення сучасної 
української національної культури як апріорі оригінальної та креативної частини світової культури; 
подолання  бар’єру між людиною і культурою, активне залучення до духовних цінностей та істинних 
ідеалів, пожвавлення культурного життя області цілком і повністю. 

Улітку 2001 року в Києві було організовано Дні Харківщини – подія, яка сколихнула столичну публіку. 
Масово проводилися різноманітні конкурсні програми, мистецькі акції, фестивалі. Сотні аматорських 
музичних творів, пісень, віршів, сценаріїв, розроблених саме для районних і обласних оглядів художньої 
творчості, виконувалися вперше. Головним регіональним конкурсом-оглядом художньої самодіяльності в 
2002 році стали «Слобожанські передзвони». Відбіркові тури проводились у районних центрах, а 
презентували райони своє мистецтво в Харківському національному академічному театрі опери та балету 
ім. М. Лисенка. У кінцевому підсумку 27 районів і 17 міст Харківщини звітували для широкого загалу 
глядачів.  

На жаль, наймасштабніші етнічні фестивалі Харківщини «Печенізьке поле» та «Співочі тераси» 
більше не відбуваються, переважно з фінансових і екологічних причин, а також через фактори загрози 
життю людини. 

Фестивальний рух, що розпочався наприкінці ХХ ст., гідно розвивався, надавав надію очікування та 
розкриття нових талантів. Вагомий внесок у становлення фестивальних форумів і відродження традиційної 
народної культури зробили Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна рада, 
Харківський обласний центр народної творчості, освітні заклади культури та мистецтв, районні органи 
управління культурою. Про це свідчать засновані та проведені ними заходи: фестиваль «Танцюючі зірки», 
міжнародний фестиваль народної творчості Слобідського краю «Талица», обласний фестиваль молодих 
сімей «Щаслива наречена» та багато інших. Була організована робота фольклорної експедиції 
«Муравський шлях» з вивчення, фіксації та відтворення фольклору Слобожанщини, результатом якої 
стала збірка – перше наукове видання комплексних польових досліджень традиційної народної культури 
Слобожанщини, зокрема сіл Богодухівського, Краснокутського, Валківського та Нововодолазького районів 
Харківської області [7]. На сучасному етапі будь-який район Харківщини має свої фестивалі. Як уважають 
деякі дослідники, кожний глядач, який є присутнім на фестивалі «< ... > має змогу духовно та культурно 
збагатитися» [3,  40]. 

Серед режисерських технологій створення художнього образу фестивалів Харківщини 
спостерігаються як новітні, так і розповсюджені напрацьовані методи, прийоми та підходи. Використовується 
традиційна методика розробки драматургії, монтажу сценарного матеріалу та режисури епізодів 
фестивальних заходів з урахуванням потрібних специфічних даних і умов за законами мізансценічного 
вирішення масового театралізованого дійства, зважаючи на відповідні особливості того чи іншого 
фестивалю. 

Саме такі умови зможуть дозволити активізувати всіх присутніх, зокрема через використання 
сучасних інтерактивних технологій, режисерське бачення та інтерпретацію традиційного і нинішнього 
мистецтва. До того ж зазначимо, що XX століття було епохою підвищеної інноваційності мистецтва. У 
зв’язку з чим виникає конфлікт між сформованими традиційними інституціями та сьогочасною художньою 
практикою. На думку автора, фестиваль сьогодення – це особливий тип художнього простору, де 
здійснюється взаємозв’язок різних мистецтв, одночасно постають традиційні види мистецтва та 
експериментальні форми сучасної художньої практики. Дослідниця С. Садовенко зауважує, що «у нинішніх 
соціально-культурних умовах < ... > відбувається трансформація характеру функціонування різних 
елементів культури, переосмислення її символів, перевизначення способів культурного спадкування і 
комунікацій, відносин влади в рамках культурних інститутів» [11,  59]. 
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У цьому творчому процесі дедалі більше стають актуальними новітні технічні засоби виразності, які 
дають змогу збагатити режисерський інструментарій і загальне просторове бачення тональної та 
пластичної сценічної образності. У режисера масових видовищ є широкий спектр засобів виразності, серед 
яких на сучасному етапі важливу роль відіграють різні відеопроекції та екрани. Прийоми використання кіно-
, відео- та слайдпроекцій у масових видовищах дуже різноманітні. Ухвалюючи рішення щодо застосування 
такого обладнання в театралізованому масовому видовищі, режисер-постановник повинен керуватися, 
насамперед, ідейно-художніми завданнями цієї постановки. Сьогодні режисери чимраз частіше 
використовують різного роду екрани як єдиний засіб декораційного рішення. Це дозволяє досягти 
потрібного набагато кращого ефекту, ніж від споруд застарілих декораційних конструкцій. 

Режисер у своїй роботі може використовувати: світлодіодні екрани або табло (вони застосовуються 
переважно на святах просто неба); мобільні проекційні дисплеї, адаптовані під невеликі зали та концертні 
майданчики; проекційні натяжні екрани (моторизовані, які можна опускати та підіймати; пружинисті – з 
ручним приводом; мобільні, які можна згортати, розгортати та переносити); плазмові панелі. Технічне 
забезпечення диктує відповідні режисерські прийоми, серед яких використовуються екрани широкого 
формату, що утворюють задник сценічного майданчика; умонтований у декорацію екран слугує основною 
образною частиною декорації (асоціативний екран); використання декількох екранів одночасно (прийом 
поліекрану). Однак варто звернути увагу на те, що ці засоби виразності не повинні перетворюватися у 
звичний штамп. Завдання режисера-постановника полягає в тому, що, маючи великий вибір технічного 
потенціалу спецефектів і виразних засобів, йому треба вибрати необхідні й найбільш образні для 
досягнення творчих цілей та ідеї постановки. 

У роботі над фестивальним проектом головним інструментом виразності може бути, як варіант, 
сценарно-режисерський хід, основними видами якого є: хронологічний (побудова сюжету відповідно до 
послідовності подій у реальності); ретроспективний (побудова сюжету зі зворотною послідовністю подій – 
від фіналу до початку історії); сюжетний (побудова сюжету на підставі загальновідомої сюжетної лінії); гра 
з речами або трансформація деталі (використання будь-якої речі з одночасним наданням їй раз у раз 
нового значення, як прямого, так і асоціативного); лейтмотивний (періодичний повтор однієї і тієї ж 
інформації, яка щоразу набуває неочікуваного значення); ігровий прийом (застосування різного роду 
ігрових ситуацій або умовної гри як основи розвитку сюжету) тощо. Сценарно-режисерський хід, що 
допомагає з’єднанню розрізненого матеріалу в цілісний режисерський сценарій, сприяє народженню 
сценічного образу, часто є носієм образного рішення загального фестивального дійства. 

На думку автора дослідження, у створенні загальної художньої образності фестивалів перевагу має 
театралізований контекст, що дозволяє режисерові використовувати символічні й метафоричні рішення, 
так звану «географічну прив’язку», сьогочасні сценографічні побудови та інсталяції. «У сучасних умовах 
розвитку масових театралізованих дійств найбільш актуальними стають синтетичні форми режисерських 
постановок. Особливе місце в цьому творчому процесі належить фестивалям мистецтв, які дедалі більше 
стають пріоритетними < ... >» [5,  149]. 

Фестивальні форуми Харківщини, що складаються з мозаїки сценічних явищ, дозволяють побачити 
суспільно значущі процеси мистецтва, які більш детально відображають сьогодення, довершують картину 
фестивального руху нинішньої України. Ми згодні з думкою С. Садовенко, що сучасній українській культурі 
потрібний «певний перегляд наріжних засад культурного процесу – навіть на рівні належної інтерпретації 
найкращих здобутків української культурної спадщини» [11,  60]. 

Загалом фестивальний рух регіону відрізняється оригінальними режисерськими рішеннями, 
святковою атмосферою, тематичними особливостями, своєрідною аудиторією фестивалів, взаємодією в 
соціокультурній сфері суспільства, серед яких здебільшого переважають місцеві мистецькі та народні 
етнотрадиції. Соціальна, виховна, народознавча, культурологічна й мистецтвознавча цінність форумів 
визначається системою аспектів, що дають змогу задовольнити одночасно кілька різних рівнів дозвілля та 
ініціацій людей. 

Новизна роботи отриманих результатів полягає в постановці й дослідженні багатогранної проблеми 
етнофестивалів Харківщини, яка потребує більш детального вивчення української мистецтвознавчої науки; 
у виявленні співвідношення традиційної культури та сьогочасної художньої практики. 

Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки: 
1. Харківщина посідає особливе місце на загальній фестивальній мапі сучасної України. 

2. Етнокультурні процеси, що відбуваються в регіоні, уже є невід’ємною частиною сьогоденного 

життя. Насамперед вони спрямовані на збереження етнічного ядра культури. 

3. Етнофестивалі Харківщини стали масштабною подією регіону, що сприяють відновленню, 

відродженню і збереженню культурної спадщини, на якій відображається та реконструюється система 

унікальної традиційної культури Слобожанщини. 

4. Фестиваль являє собою особливий тип художнього простору, де здійснюється взаємозв’язок 

різних мистецтв, одночасно взаємодіють традиційні мистецькі види та експериментальні форми сучасної 

художньої практики. 
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5. Українській культурі потрібний перегляд нинішніх культурних процесів із подальшою 

інтерпретацією кращих здобутків української культурної спадщини. 

6. У створенні режисером-постановником загальної художньої образності фестивалів пріоритетним 

є театралізований контекст. 

На наш погляд, доцільними є подальші розвідки, що зможуть докладніше дослідити трансформацію 
етнофестивалів Харківщини в контексті фестивального руху сучасної України. 
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНИ «ОПЛАКУВАННЯ» З ПЛАЩАНИЦІ ЦЕРКВИ  
ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА СЕЛА ШКАРІВКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
Мета. У дослідженні зроблена спроба визначення іконографії, манери письма та датування пам’ятки народного мистецтва – 

плащаниці – з дерев’яної церкви Центральної України першої половини XVIII ст. Методологія. У рамках статті основним завданням, 
на основі мистецтвознавчих досліджень, є введення до наукового обігу пам’ятки народного мистецтва – плащаниці з церкви Зішестя 
Святого Духа с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області. Наукова новизна. У пропонованій розвідці увагу наукової 
спільноти акцентовано  на мистецтвознавчих дослідженнях виявленої унікальної пам’ятки народного мистецтва. Робота автора є 
частиною результатів дослідження розвитку та видозмін опорядження дерев’яної церковної архітектури на території Центральної 
України у першій половині XVIII ст. Висновки. В результаті мистецтвознавчого дослідження іконографічних та стильових 
особливостей плащаниці з церкви Зішесття Святого Духа (с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області) маємо підстави 
вважати її пам’яткою мистецької спадщини XIX століття з пізнішими поновленнями.  

Ключові слова: інтер’єр дерев’яної церкви; плащаниця; поєднання мистецтв; опорядження дерев’яної церкви. 
 
Мазур Виктория Павловна, кандидат искусствоведения, докторант Национальной академии руководящих кадров 

культуры и искусств 
Стилистические особенности сцены «Оплакивание» с плащаницы  церкви Сошествия Святого Духа села 

Шкаровка Киевской области 
Цель. В исследовании сделана попытка определить иконографию, манеру письма и датировать памятник народного 

искусства – плащаницы – с деревянного храма Центральной части Украины первой половины XVIII в. Методология. В рамках 
статьи основным заданием, на основании искусствоведческого анализа, является введение в научный оборот памятника 
народного искусства – плащаницы из церкви Сошествия Святого Духа села Шкаровка Белоцерковского района Киевской 
области. Научная новизна. В предлагаемой разведке внимание научного сообщества акцентировано на искусствоведческих 
исследованиях обнаруженного уникального памятника народного искусства. Работа автора является частью результатов 
исследования развития и видоизменений отделки деревянной церковной архитектуры на территории Центральной Украины в 
первой половине XVIII в. Выводы. В результате искусствоведческого исследования иконографических и стилистических 
особенностей плащаницы из церкви Сошествия Святого Духа (с. Шкаровка Белоцерковского района Киевской области) имеем 
основания для ее причисления к художественному наследию XIX  века с возможными позднейшими дополнениями.  

Ключевые слова: интерьер деревянной церкви; плащаница; соединение искусств; убранство деревянной церкви.  
 
Mazur Viktoriya, Ph.D History of Arts, Doctoral student of National Academy Culture and Arts Management 
Stylistic Features of the Scene of “The Lamentation”, the Shroud from the Church of the Holy Spirit’s Descent in the 

Village Shkarivka Kiev region 
The purpose of the article. The publication attempts to determine the iconography, the manner of painting and dating of the 

folk art monuments from the wooden church decoration of the Central Ukraine in the first half of the XVIII century. Methodology. Within 
the framework of the article and on the basis of the art research studies, the main task is the introduction of the folk art monument, i.e. 
the Shroud from the Descent of the Holy Spirit in the village Shkarivka, Bilotserkivskyi district, Kyiv region, into the scientific circulation. 
Scientific Novelty. In the study, the attention of the scientific community is focused on the art studies research of the discovered unique 
folk art monument. The work proposed for publication is part of the research results on the development and modification of the 
decoration of wooden church architecture on the territory of Central Ukraine in the first half of the XVIII century.  Conclusions. 
According to the results of the author's art studies of iconographic and stylistic features of the painting, the Shroud of the Church of the 
Holy Spirit's Descent in the village Shkarivka, in Bila Tserkva district, Kyiv region, we have grounds to include them in the artistic 
heritage of the XIX century with possible later additions.  

Key words: the wooden church; the Shroud; the combination of arts; the wooden church decoration.  

 
Актуальність дослідження. Опорядження української дерев’яної церкви – це унікальний ансамбль, в 

якому поєднані твори образотворчого й декоративного мистецтва, що пов’язані з літургійним дійством. 
Окремої уваги заслуговують збережені в колекціях музеїв плащаниці, що належать до рухомих 
богослужбових тканин. Більшість мистецтвознавців та фахівців вузького кола, спеціалістів-практиків, які 
мають досвід роботи в реставрації й атрибуції культурних цінностей та спеціалізуються на богослужбових 
тканинах, спираються переважно на автентичні твори з колекцій відомих музеїв України. Що стосується 
плащаниць, то оприлюднення унікальних взірців з фондосховищ музеїв можемо спостерігати завдяки 
проектам провідних музеїв напередодні Страсної седмиці.  

Так, наприклад, у музейному фонді декоративних тканин, датованих XV–XVIII ст., лише в 
Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького нараховується близько трьохсот предметів. За 
дослідженнями Т. Кари-Васильєвої загальний фонд виробів гаптування, що знаходяться в музеях України 
налічує понад п’ять тисяч зразків. Унікальні гаптовані плащаниці зберігаються у фондах Львівського музею 
історії релігії, Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, Національного художнього музею 
України (Київ) та ін. У колекціях цих музеїв можемо спостерігати мальовані плащаниці, що були 
розповсюджені на території Галичини вже на початку XVII століття.  

Метою дослідження є спроба визначення іконографії, манери письма та датування пам’ятки 
народного мистецтва з опорядження дерев’яної церкви Центральної України першої половини XVIII ст.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим джерелом для дослідження пам’ятки є праці 
відомих вчених М. Гелитович [3, 54–61; 4], Л. Міляєва [8, іл. 251, 304], Т. Кари-Васильєвої [5, 108–123], 
Р. Косів [7], О. Найдена [9, іл. 4, 81, 86], А. Гронек (Аgnieszka Gronek) [13, 138–143]. Зауважимо, що 
незважаючи на чималу кількість вагомих напрацювань з історії, стилістики та іконографії сцен 
«Оплакування» та «Покладання до труни», вказана пам’ятка не була окремо досліджена в наукових працях.  

Виклад основного матеріалу. У Центральному регіоні України збереглося мало взірців дерев’яного 
зодчества XVIII ст., недостатньо збережених пам’яток образотворчого, декоративного мистецтва, що 
знаходяться у інтер’єрі дерев’яних храмів. Вартий уваги той факт, що через їхню нечисленність та 
раритетність маємо зважати на неможливість висновків узагальнюючого характеру, але завдяки певним 
напрацюванням можемо все ж зробити окремі висновки щодо іконографічних та стильових особливостей 
деяких  з них. Іншими за характером є твори народного малювання – ікони на полотні «Покладання до 
труни» та «Оплакування» – плащаниці, що є іконами за стильовими особливостями.  

До історії церкви Зішесття Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області 
зверталися: український краєзнавець Л. Похилевич [11, 411], автори праці «Пам’ятки містобудування та 
архітектури Української РСР» [10, 130–131] та  дослідниця О. Бреяк [2, 582].  

Церква Зішесття Святого Духа, зведена 1750 року (фундамент та розширення церкви належать до 
робіт, що були виконані у 1840 році) [11, 411]: «Церква дерев’яна на кам’яному фундаменті п’ятизрубова з 
квадратними прибудовами однобанева» [10, 130]. Пам’ятка належить до дерев’яної сакральної архітектури 
XVIII ст. Правобережної України, відносно невисока порівняно з пам’ятками Лівобережної України 
козацької доби. Стіни шальовані дошками, бокові частини хреста декоровані портиками [10, 130]. 

В експедиції 2018 року, відповідно до візуального обстеження й фотофіксації, було з’ясовано, що на 
сьогодні в інтер’єрі церкви збереженою є пам’ятка народного малювання – плащаниця зі сценою 
«Оплакування», – котра має пізніші втручання та поновлення. Вона потребує фізико-хімічних досліджень 
на базі наукових реставраційних центрів та кафедр, таких, як кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, де є відповідне обладнання. 

Термін «плащаниця», найімовірніше, з’явився наприкінці XVI століття [6]. «Твори літургійного шитва 
мали подвійну структурну функцію – декоративну та образотворчу, і саме предметно-просторове 
середовище…» [5, 11]. Плащаниця – це ікона, на якому зображений образ Ісуса Христа, покладеного до 
гробу [6; 12, 97]. Вважається, що винесення плащаниці та чин погребіння – це два важливих богослужіння, 
що відбуваються у Велику п’ятницю Страсної седмиці. В цей день церквою згадуються хресні страждання і 
смерть Ісуса Христа [6].  

Для завершення ХІХ століття характерні однотипні, ремісничого виконання, плащаниці. У контексті 
повернення до візантійсько-української традиції в церковному мистецтві, що типова для всієї території 
України, з’являються багатофігурні композиції зі сценами «Оплакування» або «Покладання до гробу» [7]. 
До названого типу можемо зарахувати мальовану олією плащаницю ХІХ століття з інтер’єру церкви 
Зішесття Святого Духа села Шкарівка. На темному від часу тлі зображено святих, що схилили голови в 
оплакуванні Спасителя, тіло якого майстром змальоване на білому тлі. За допомогою лінії художник-маляр 
окреслив мертве тіло Христа, відділяючи його від рівномірного білого тла, позбавленого тональної 
градації. Оптико-фізичні дослідження підтверджують вірогідність того, що дана частина композиції постійно 
поновлювалася. В манері письма ликів, драперій та тіла Спасителя відчутні риси академізму в поєднанні з 
народним малюванням.  

У композиції «Оплакування» (плащаниці з церкви Зішестя Святого Духа) зображене тіло Спасителя 
на білому полотні з мотивом гірлянди понизу. Нами було виявлено пізніші втручання у білий фарбовий 
шар, котрий своїми межами обрамлює гірлянду з квітів. Отже, можемо твердити про поновлення та втрати 
фарбового шару по всій площині твору народного мистецтва. 

В процесі дослідження було виявлено, що в інтер’єрі новозбудованого собору Архангела Михаїла в 
Києві зберігається своєрідний аналог плащаниці, на декоративному елементі якого, замість гірлянди 
зображені  знаряддя страстей Христових (ікона є пожертвою прихожанина).  

Для композиції ікони «Оплакування» на плащаниці з інтер’єру церкви зі Шкарівки характерний 
симетричний розподіл двох груп постатей навколо тіла Христа. У жалобі схилилися Богородиця, Марія 
Магдалина, Іоанн Богослов, Йосип Ариматейський та Никодим. Симетричність композиції підкреслена 
рухом рук усіх персонажів. Сцена побудована на глибокому відчутті ритму за принципом врівноваження 
мас. Акцент у композиції зроблений на стриманості, врівноваженості й розсудливості в емоційному 
вираженні жалоби історичних персоналій, що продиктовано, насамперед, естетичними ідеалами 
мистецтва академізму.  

Центром композиційної схеми є постать Богородиці у синьому мафорії з зірками – символами Марії [1, 
297]. Німб Марії формують зірки, що інспіроване західноєвропейською іконографією; символіки Богородиці, 
як і зірки на мафорії, ймовірно мають пізніші поновлення, що потребує докладного дослідження. На зап’ястях 
рук Марії темно-червоний колір туніки органічно підкреслює її молитовний жест, що є смисловим центром 
композиції постатей у верхній частині мистецького твору. Відтінки темно-червоного, брунатного, стриманого 
вохристого, рожево-вохристого та зеленого формують єдиний вертикальний ритм у верхній частині 
плащаниці, котру ніби підтримує горизонтально зображене тіло Христа.  

Обрамляє сцену «Оплакування» напис з тропаря Великої суботи, що також властивий для 
плащаниць, який можемо ідентифікувати лише за окремими фрагментами (повний текст фрагмента 
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тропаря звучить: «БЛАГООБРАЗНИЙ ЙОСИФ СО ДРЕВА СНЕМ ПРЕЧИСТОЄ ТІЛО ТВОЄ 
ПЛАЩАНИЦЕЮ ЧИСТОЮ ОБВИВ І БЛАГОУХАНЬМИ ВО ГРОБІ НОВІ ЗАКРИВ ПОЛОЖИВ НО 
ТРИДНЕВЕН ВОСКРЕС ГОСПОДЬ ПОДАЯ МІРОВІ ВЕЛІЮ МИЛОСТЬ»). Саме цей уривок тропаря 
Великої суботи, скоріше за все (на думку вченої Р. Косів) можемо спостерігати на плащаницях з різних 
куточків України [7].  

Мистецтвознавчий аналіз іконографії, манери письма, порівняння з низкою плащаниць-аналогів з 
приватної колекції М. Бабака – плащаниця середини ХІХ століття, с. Хрущівка Черкаської області 
Золотоніського району; плащаниця середини ХІХ століття, с. Яснозір’я Черкаської області Черкаського 
району; плащаниця другої половини ХІХ століття, Черкащина [9, іл. 4; 81; 86] – дають підстави зробити 
висновок, що, відповідно до іконографічних та стильових особливостей, плащаницю з церкви Зішестя 
Святого Духа у селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області можемо визначити як пам’ятку XIX 
століття. Необхідно зауважити, що іноді дослідження плащаниці ускладнюються відсутністю архівних 
матеріалів про її походження та можливі переміщення.  

Висновки. У розвідці зроблена спроба шляхом мистецтвознавчого дослідження визначити можливі 
хронологічні межі створення досліджуваної пам’ятки народного мистецтва, а також проаналізувати 
стильові особливості й іконографію сцени «Оплакування» з плащаниці церкви Зішестя Святого Духа 
с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області. Дослідження і введення до наукового обігу 
віднайденої пам’ятки народного мистецтва доповнить наявний обсяг артефактів для наукових досліджень 
народного малювання XIX століття Центрального регіону України. 

Послідовний аналіз доступного корпусу подібних пам’яток з приватного музейного фонду наводить 
на думку, що на сьогодні маємо старовинну пам’ятку, яку за стильовими особливостями осмілимося 
віднести до XIX століття, але з наявними пізнішими втручаннями, поновленнями й, відповідно, зважимося 
висловити припущення про автентичність твору народного мистецтва. Таким чином, опорядження церкви 
Зішесття Святого Духа села Шкарівка Білоцерківського району Київської області є унікальним; до того ж на 
вказаній території збереглося досить мало пам’яток народного дерев’яного церковного зодчества зі 
збереженими творами образотворчого чи декоративного мистецтва XVIII –XIX  ст. У майбутньому постане 
питання про створення загальної бази пам’яток, що сприятиме посиленню відповідальності за їхнє 
збереження для майбутніх поколінь.  
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МАСКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ 
 

Мета дослідження – накреслити основні стратегії наукового дослідження маски у різні історичні періоди розвитку сценічного 
мистецтва. Методологія дослідження передбачала звернення  до загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема таких, як метод 
контент-аналізу мистецтвознавчої джерельної бази; синтезу; аналітичний. Також використано культурно-історичний  та 
мистецтвознавчий підходи, що дало змогу провести об’єктивне дослідження, з огляду на історично-науковий аспект розвитку маски у 
театральній культурі. Наукова новизна. У дослідженні проаналізовано вагомий багаж теоретичних наукових праць, який дозволяє за 
всієї різноманітності підходів і оцінок ролі маски у виразних засобах сценічного мистецтва виокремити функції, форми, прийоми та 
методи щодо створення актором художнього образу; виявити мистецькі особливості та характерні жанрові ознаки маски щодо 
продуктивності її застосування у сучасному акторському тренінгу. Висновки. Маска є безперечною домінантою створення художнього 
образу у творчості актора, яка розкривається за допомогою специфічних можливостей театрального дійства. Апробований віковою 
практикою мистецький «арсенал» маски виявляє свою життєздатність у найсучасніших сценічних системах. Характерним є 
розширення інтересу до театрально-сценічного мистецтва від початку ХХ ст., а активний пошук нових виразних засобів викликав 
зацікавленість до маски як засобу із давніми сталими традиціями. Широке коло проблематики, недостатня кількість праць наукового 
характеру, переважання публіцистичної літератури створює об’єктивну потребу розроблення різних питань сценічного мистецтва як 
чільної частини театрального мистецтва, яке потребує постійного оновлення та актуалізації як у практичній, так і теоретичній ділянці, 
що й підживлює інтерес до вивчення маски. 

Ключові слова: маска; актор; мистецтво; сценічно-театральне дійство; сценічний образ. 
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мастерства Киевского национального университета культуры и искусств 
Маска как элемент театральной культуры: научная рефлексия 
Цель исследования - наметить основные стратегии научного исследовании маски в разные исторические периоды развития 

сценического искусства. Методология исследования предусматривала обращение к общенаучным и специальным методам, таким,  
в частности, как метод контент-анализа искусствоведческой источниковой базы; синтеза; аналитический и под. Также использовано 
культурно-исторический и искусствоведческий подходы, что позволило провести объективное исследование, учитывая исторически-
научный аспект развития маски в театральной культуре. Научная новизна. В исследовании проанализирован весомый багаж 
теоретических научных работ, который позволяет при всем разнообразии подходов и оценок роли маски в выразительных средствах 
сценического искусства выделить функции, формы, приемы и методы по созданию актером художественного образа; выявить 
художественные особенности и характерные жанровые признаки маски по производительности ее применения в современном 
актерском тренинге. Выводы. Маска является несомненным доминантой создания художественного образа в творчестве актера, 
которая раскрывается с помощью специфических возможностей театрального действа. Апробирован вековой практикой 
художественный «арсенал» маски обнаруживает свою жизнеспособность в самых современных сценических системах. Характерным 
является расширение интереса к театрально-сценическому искусству с начала ХХ в., а активный поиск новых выразительных средств 
вызвал интерес к маске как средству с древними традициями. Широкий круг проблематики, недостаточное количество работ научного 
характера, преобладание публицистической литературы создает объективную потребность разработки различных вопросов 
сценического искусства как главной части театрального искусства, которое требует постоянного обновления и актуализации как в 
практической, так и теоретическом аспекте, что и подпитывает интерес к изучению маски. 

Ключевые слова: маска; актер; искусство; сценическое театральное действо; сценический образ. 
 
Medvedeva Alla, Ph.D, Associate Professor of TV Journalism and Actor Degree, Kyiv National University of Culture and Arts 
Mask as an element of theater culture: a scientific reflexion 
The purpose of the article is to outline the main strategies in the study of the mask in different historical periods of the development of 

performing arts, taking into account the scientific aspect. The methodology included an appeal to general scientific and special methods, such, 
in particular, as a method of content analysis of an art history source base; synthesis; analytical and under. Cultural, historical and art history 
approaches were also used, which made it possible to conduct an objective study, taking into account the historical and scientific aspect of 
mask development in theatrical culture. Scientific novelty. The study analyzed the weighty baggage of theoretical scientific works, which allows 
for all the variety of approaches and assessments of the role of a mask in the expressive means of performing arts to highlight the functions, 
forms, techniques and methods for creating an artistic image by an actor; to identify the artistic features and characteristic genre features of a 
mask for the performance of its use in modern acting training. Conclusions. The mask is the undoubted dominant of the creation of an artistic 
image in the work of an actor, which is revealed with the help of the specific possibilities of theatrical performance. The artistic “arsenal” of the 
mask has been tested by centuries-old practice and reveals its viability in the most modern stage systems. Characteristic is the expansion of 
interest in theatrical art from the beginning of the twentieth century, and the active search for new means of expression has aroused interest in 
the mask as a means with ancient traditions. A wide range of issues, an insufficient number of scientific works, the prevalence of nonfiction 
creates an objective need to develop various issues of performing arts as the main part of the theatrical art, which requires constant updating 
and updating both in practical and theoretical aspects, which feeds the interest in the study of the mask. 

Key words: mask; actor; art; stage theatrical performance; stage image. 

 
Актуальність теми дослідження. Акторська маска від появи сценічно-театрального дійства і до наших 

днів залишається одним із дієвих засобів акторської роботи, сценічного образу, професійної майстерності. 
Універсальні властивості маски зробили її не лише інструментом різних форм сценічної практики, 
індивідуальним виразом акторських досягнень, а й емблемою театрального мистецтва взагалі. Сучасні 
дослідження маски як культурно-мистецького об’єкта із своєю історією, етапами розвитку, еволюцією 
потребують створення більш повної бази інформації, ніж існувала до цього часу для подальших ґрунтовних 
досліджень маски та її ролі у творчості майстрів театру, що й актуалізує звернення до існуючих напрацювань 
у цій сфері. 
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Мета дослідження – накреслити основні стратегії у науковому дослідженні маски у різні історичні 
періоди розвитку сценічного мистецтва. 

Ступінь наукової розробки. Феномен маски привертав увагу дослідників вже за античних часів. Так, до 
питань виникнення драматичного мистецтва, його витоків, розвитку та місця в античному суспільстві 
звернувся видатний грецький філософ Аристотель (384 до н. е. – 322 до н. е.). Специфіку акторської справи 
античного часу передають також твори грецького софіста Лукіана Самосатського (бл. 125 р. до н. е. – 160-х 
рр.). Театральних питань торкалися також античні автори, державні діячі Квінт Горацій Флакк та Марк Тулій 
Цицерон, які використовували театральні приклади в ораторських виступах. Однак наукове вивчення маски 
як елемента театральної культури охоплює лише одне століття. Крім того, вивчення та накопичення знань 
про маску пов’язано із працями переважно іноземних авторів: К. Гагемана, А. Газо, К. Енштейна, М. Конрада, 
А. Піотровського - щодо зв’язків маски з народними іграми, місця маски в традиційній культурі Сходу та 
Африки, а також у театрі стародавнього світу.  

 Виклад основного матеріалу. Протягом багатьох століть маску використовують у театральній практиці 
Заходу та Сходу. Важливе значення сценічна маска має у східних народів, де її використовують у практиці, а 
саме: японського театру Но; індонезійського театру Ваянг; китайській Чао-опері; театрі ритуального 
військового танцю чхау в Індії; сатиричній драмі Мачо Ратон у Нікорагуа. Доцільно сказати, що якщо на Сході 
в її застосуванні на сцені переважають традиційні прийоми, то на європейській сцені маска, яка також 
тривало застосовувалася, в останнє століття зазнала істотних змін як за формою, так і за виражальними 
засобами. Слід також зазначити, що у сучасному європейському театрі роль маски не обмежується 
підкресленням лише зовнішньої виразності (грим, міміка, пластика тощо). Спрямована на розкриття 
характеру персонажа, його психології, питомо самої «конструкції» образу, сценічна маска від 20–30-х рр. ХХ 
ст. отримала нові інваріантні різновиди у вигляді соціальної маски, маски commedia dell’arte, народної 
(вертепної) маски, зооморфної маски, які розвинули та продовжили її давні традиційні форми.  

Одним із базових питань в історії сценічно-театрального мистецтва є походження терміну «маска». Як 
свідчать досл

 означає «блазень», «людина на маскараді») та за її 
предметним утіленням є накладкою на обличчя з будь-якого матеріалу з відповідними лицевим формам 
вирізами. У різних мовах її відтінки етимологічних значень несуть у собі своєрідне ментально-етнічне 
забарвлення, що показує характерні особливості сприймання маски у різних етно-культурних середовищах. 
Такі певні особливості передає значення слова мashаra арабською, яке означає «робитися смішним», 
«жартувати», «кепкувати», у той час як у російській мові маска є синонімом слів «морда», «личина», 
«бешиха» [7, 207–213]. Водночас варто підкреслити, що обидва наведені варіанти тлумачення слова є 
близькими фольклорно-етнографічному сенсу маски, де маска – головний атрибут гри, карнавалу, народного 
свята [9].  

Варто підкреслити, що у театральному мистецтві поняття «маска» також має кілька значень. Так, під 
маскою розуміють: а) відповідний сценічний персонаж, який сприймається в цілому, – з особливим 
костюмом, пластикою, голосом; б) один із засобів драматургії щодо типізації та змальовування героя 
сценічного дійства, де він постає як схематичний, узагальнений, сталий тип, з певною поведінкою та 
конкретними рисами характеру, визначальними щодо пов’язаного з ним сюжету; в) символ, емблему, 
логотип, бренд сценічного мистецтва. Такі визначення маски відповідають основним напрямам  її сучасного 
розгляду та аналізу в театрознавстві, загальному мистецтвознавстві та культурології.  

Маску як атрибут сценічного мистецтва, який завдяки своїй архетипності та фіксованості вічного, 
підсилює ефект присутності і дієвості естетичного знаку на глядача, розглянув дослідник А. Баканурський. У 
своїй праці він звертається до маски для відкриття нових форм її застосування [20]. Однією із провідних ідей 
його роботи є думка про те, що від зародження маска має ознаку театральності не тільки у розумінні певного 
архетипу культурних традицій, а й, що не менш важливо, символу своєрідної роздвоєності, притаманного 
ігровому процесу в театрі. Детальніше маску та її еволюційні зміни розглядає А. Баканурський у монографії 
«Життя, гра, театральність» [5]. Дослідник наголошує на тому, що початковий у багатьох мовах термін 
«маска» в процесі її застосування трансформувався у категорію «особистість», яку не знають деякі достатньо 
розвинуті європейські культури. Так, давньогрецьке prosopon початково означало маску, якою було закрито 
обличчя актора, а згодом і роль, яку він виконував. Філософи визначили цим терміном соціальну сутність 
людини. Латинська persona також застосовувалася на початку лише у значенні театральної маски, а пізніше 
стала застосовуватися до людини [5, 66]. Термін persona, робить висновок А. Баканурський, у середньовічній 
латині пройшов приблизно таку ж еволюцію. Отже, маска в театрально-ігровому аспекті діяльності людини 
етимологічно виявляється набагато старшою, ніж поняття «особистість». Парадоксальним висновком автора 
є думка про те, що різноманітні прояви індивідуального й суспільного буття являють собою безперервний 
театрально-ігровий акт. Такий підхід дає можливість виявити грані людського життя, світу, культури як 
видовища, де маска посідає одне з головних місць у виразних засобах. Отже, маска «акумулює» віковий 
досвід пращурів, об’єднує навкруги себе соціум під час свят, театралізовано-ігрових дійств, обрядових 
народних гулянь, сценічних видовищ, має важливий зміст і під час церемоній. 

Маску як культурно-мистецький феномен, який існував не тільки у високорозвиненому суспільстві, а й в 
архаїчному, розглядає М. Акимов. Дослідник відстежує виникнення маски, її міфічні та ритуальні витоки, які  
походять від сакрального маскування первісних людей. Саме вони винайшли, а відтак, стали творцями 
унікального феномену-символу, який належить до одного із найдавніших в історії світової культури. Від 
первісного до сучасного постіндустріального простору, стверджує автор, існувало багато різних форм та 
засобів застосування маски, які задовольняли і продовжують задовольняти конкретні потреби людини: 
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пізнавальні, інформативні, естетичні, соціальні, виробничі. Окрім того, масці належить особлива здатність 
створення певної індивідуальності, що досягається перевтіленням, тобто тимчасовою зміною особистості, де 
постійне зображення дозволяє її носію змінити, з одного боку, традиційне сприйняття часу та простору, а з 
іншого – власної особи. Ця поліфункціональність та полівалентність маски спричинила її активне 
використання як особливого засобу у художньо-творчій діяльності, особливо на театральній сцені. Відтак, 
історія світового сценічного мистецтва як художньо-творча діяльність від її прадавніх форм і до сьогодення є 
історією маски: до цього спонукало її походження та трансформація протягом століть аж до нашого часу [3; 4]. 

У первісному суспільстві, ґенезу ранніх форм театру, зокрема маски в ньому, розглядає А. Авдєєв [1]. 
Автор надає масці особливе місце у процесі ігрового перевтілення. Зробивши порівняльний аналіз 
використання маски первісними народами та митцями сценічного мистецтва, А. Авдєєв зазначає, що цей 
знак має єдине коріння з історичним минулим. Значний науковий інтерес викликає також ідея А. Авдєєва 
щодо стійкості традицій, які, незважаючи на історичний розвиток маски як певного художнього засобу, 
утрималися у сучасному сценічному мистецтві. Такий висновок дає змогу розглядати застосування маски в 
театрі як явище, формування та розвиток якого відповідає певним історичним закономірностям, адже «без 
перебільшення можна сказати, що ми не знаємо в історії театру жодної системи, де б актор не звертався до 
подібної форми перевтілення, до того часу поки маска не була замінена театральним гримом» [1, 80]. 

Варта уваги також запропонована А. Авдєєвим типологія масок, створена за критеріями способу їх 
одягання, а також за кількісними показниками. Серед перших він вирізняє такі типи: маски-наголовники, які 
носять на голові; маски-налобники, які прив’язують до лоба; маски-голови, які закривають верхню частину 
голови або покривають її повністю; маски-личини, які одягають на обличчя. Окрім того, дослідник виділяє: 
маски-костюми, де маска безпосередньо пов’язана з вбранням; типи масок, які носять у руках, та масок, які 
одягають на пальці рук, тощо [1, 82]. У всіх зазначених випадках, наголошує науковець, призначення маски 
не змінюється: вона перетворює суб’єкта у зображувану маскою істоту, тварину, людину, духа. Як відзначав 
А. Авдєєв, маски також поділяються за кількісними показниками: індивідуальні, тобто такі, що розраховані на 
маскування однієї особи-персонажу; парні, які носять два артисти разом, наприклад китайські, японські, 
в’єтнамські леви; колективні, як-от маска з району р. Сеник у Новій Гвінеї, яку надягають одночасно не менш 
15 людей, або у Китаї деякі святково-сценічні зооморфні екземпляри.  

Доцільно зауважити, що, важливим для дослідження маски має також розгляд А. Авдєєвим етапів 
розвитку сценічного мистецтва та маски як засобу виразності, його ідейно-емоційного впливу, однієї з 
головних ознак мистецької творчості [2]. Дослідник акцентує на знаковості маски, її сакральності у минулому 
та водночас нової модерної «сакралізації» [2], адже входження маски до системи театральних засобів 
супроводжувало набуття нею ознак міфологізму, символу, а також конкретної художньої форми у власному 
значенні театру масок.  

Варто наголосити, що такий напрям узагальнень є досить поширеним: сучасні дослідники звертають 
увагу на філософсько-семантичні, клішовані ознаки маски, завдяки яким виконавець не відсторонюється (чи 
не віддаляється), а, навпаки, наближається своєю точністю прочитання, архетипністю (від грец. άρχή (arche) 
– початок і грец. τυπος (typos) – тип, образ; прототип, проформа), а отже, й культурною глибинністю 
співпереживання до тих, хто емоційно сприймає урочистість свята. Саме таку ідею, зокрема, висловлює Є. 
Гротовський [6], який звертає увагу на те, що, наприклад, ритуал та його символіка є однією із стародавніх 
форм передачі інформації та уявлень про систему цінностей, які передавали на відстань та у часі у живій 
ігровій формі, а маска в такому контексті – одним із постійних символів і інструментів ритуалу, який отримав 
значення визначального в античному театральному мистецтві.  

Різні аспекти феномена маски в античному театрі розглядали також Р. Барт, О. Бартошевіч, Г. 
Бояджиєв, С. Боянус, В. Брабіч, Б. Варнеке, Л. Вінничук, О. Гвоздєв, В. Головня, К. Жигульський, Д. 
Каллістов, П. Коган, І. Мазаєв, П. Марков, Є. Мелетинський, С. Мокульський, А. Піотровський, Д. Трубочкін, С. 
Цибульський, Г. Еміхен. Завдяки цим авторам було зведено та систематизовано значні обсяги письмових і 
археологічних джерел, які разом із фактажем щодо звичаїв, обрядів, свят надають значну інформацію про 
розвиток театру та сценічних мистецтв Давньої Греції і Риму.  

З різнобічних позицій розглядає маску римського театру (І–ІV ст. до н.е.) Д. Трубочкін [10]. У центрі 
уваги автора – найбільш специфічний римський театральний жанр – паліата або «комедія плаща», яка 
трактується не як літературний текст, а як сценічна подія. У монографії автор досліджує різноманітні сторони 
давньоримської театральної культури (театральний простір, сценографію, музику, костюми, акторську гру); 
характеризує соціальні аспекти римського театру, у тому числі юридичного статусу акторської професії у 
Римі. Спеціальні розділи присвячені опису й аналізу перших римських сценічних ігор, а також характеристиці 
сценічних жанрів, що передували виникненню «комедії плаща»: сатури, таларі, ателани,  фліаків [10]. 
Вивчаючи маску в такому контексті, Д. Трубочкін звертає увагу на її історичний, соціальний, естетичний зміст, 
розглядає значення слова «маска» латиною – «persona», яке містить кілька змістовних навантажень. У 
результаті такого аналізу, Д. Трубочкін визначає, що по-перше, воно відноситься до маски, яку використовує 
артист, по-друге, – до самого артиста, по-третє, – до характеру, який артист створює. Отже, розглядаючи 
сценічну гру в масці, підкреслює він, можна говорити про маску артиста сценічного мистецтва і сам персонаж 
як результат творчої триєдності. 

Істотний вплив на розвиток сценічної маски здійснив М. М. Євреїнов, теоретик та історик театру, один 
із провідних діячів доби, умовно названої Срібним віком російської культури [8]. Режисер, драматург, 
музикант та дослідник давніх цивілізацій, він визначив вектор розвитку багатьох художніх новацій ХХ ст., які 
були підхоплені надалі його співвітчизниками та сучасниками-іноземцями. Авангардне спрямування 
діяльності цього митця передбачало появу таких ультрасучасних форм сюрреалістичного театру, як action 
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art, хеппенінга та перфоманса, які залишаються авангардними напрямами у сучасному театральному 
мистецтві. Близький «культу» масової культури М. Євреїнов віртуозно «жонглював» творчими та іміджевими 
масками, часто невід’ємними одна від одної.  

Головне, що складало сутність театру М. Євреїнова, це – перегляд ролі самого театру в житті людини 
[8]. Автор видань «Театр как таковой» (1912) та «Театр для себя» (1916) показав театр явищем, більшим, ніж 
мистецтво – явищем буття, під знаком якого розглядалося як духовне, так і матеріальне життя суспільства. 
По суті театр та маска переносились зі сцени в реалії життя, на вулицю, у звичайну буденність. Проект М. 
Євреїнова «музейного театру» 1907 р., заснований на реконструкції стилів театрів минулих століть, привів до 
новаторської ідеї театру як товариства на вірі у безумовність усього, що у ньому відбувається. Сутність 
театру він убачав у «театральності» як «естетичній демонстрації тенденційного тлумачення», де театр 
виходив за межі сцени для активної дії на життя та її перетворення. Творча беззастережна воля митця 
перетворювала спектакль на «декоративний орнамент», «пластичний малюнок», де життєва дійсність 
розглядалась лише як утворення «законів перетворення». Перетворення, за М. Євреїновим, є процес, який 
торкається всіх рівнів психіки та фізіології людини. Перебування у такому стані він розглядав не лише у суто 
театральному дійстві, а й у житті. Знаменитими «жертвами» перевтілення у такому зв’язку, режисер називав 
історичних діячів, особливо прив’язаних у реаліях власного зовнішнього та внутрішнього життя до мистецтва 
театру, – Нерона та Людвіга Баварського. Одержимими театральною грою він вважав акторів 
середньовічного та іспанського театрів ХVІ–ХVІІ ст.  

Слід зауважити, що ідеї М. Євреїнова істотно вплинули на сучасний аналіз смислу так званої «нової 
маски», що зокрема виявляє запропонований ним розподіл театральних масок на два роди: маску 
психологічну, яка приховує обличчя, замінюючи його іншим, перетвореним у «лицедійській душі»; маску 
прагматичну, яка перетворює обличчя у маску, але лицедій залишається собою, думає і почуває себе в іншій 
дійсності. Отже, історико-теоретичні розробки М. Євреїнова позначилися на осягненні феномену маски, який 
фіксує від початку ХХ ст. театральна періодика. 

Висновки. Отже, маска є безперечною домінантою створення художнього образу у творчості актора, 
яка розкривається за допомогою специфічних можливостей театрального дійства. Слід сказати, що 
дослідження акторської маски як виражального засобу, має істотний потенціал для сучасного сценічно-
театрального мистецтва. Апробований віковою практикою мистецький «арсенал» маски виявляє свою 
життєздатність у найсучасніших сценічних системах. Доцільно зазначити, що характерним є розширення 
інтересу до театрально-сценічного мистецтва від початку ХХ ст., а активний пошук нових виразних засобів 
викликав зацікавленість до маски як засобу із давніми сталими традиціями. Широке коло проблематики, 
недостатня кількість праць наукового характеру, переважання публіцистичної літератури створює об’єктивну 
потребу розроблення різних питань сценічного мистецтва як чільної частини театрального мистецтва, яке 
потребує постійного оновлення та актуалізації як у практичній, так і теоретичній ділянці, що й підживлює 
інтерес до вивчення маски. 
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ТВОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ВІТЧИЗНЯНІЙ БАЛЕТНІЙ СЦЕНІ 
 
Мета дослідження – виявити балетні вистави, джерелом інтерпретації для яких стали твори української літератури. 

Методологія. Систематизація джерельної бази та ретроспективний аналіз балетних вистав від становлення українського 
балетного театр у 20-х рр. ХХ ст. до сьогодення дозволив провести комплексне науково об’єктивне дослідження. Наукова 
новизна. Систематизовано твори української літератури, що стали джерелом хореографічних інтерпретацій у вітчизняному 
балетному театрі. Висновки. В арсеналі балетного театру України задіяно твори українських письменників середини ХІХ – 
початку ХХ ст. Серед них – Т. Шевченко (балети «Лілея», «Оксана», «Відьма»), Л. Українка (балети «Лісова пісня», «Камінний 
господар», «Досвітні вогні»), І. Франко (балети «Сойчине крило», «Каменярі»), М. Коцюбинський (балет «Тіні забутих предків»), 
М. Старицький (балети «Чарівний сон», «За двома зайцями»). Виявлено лише один твір української літератури середини ХХ ст., 
інтерпретований балетним театром – «Таврія» О. Гончара (однойменний балет). Для більшості інтерпретацій літературних 
творів задіяно метод укрупнення головних героїв, посилення сюжетів, планів, що відповідають образній природі балетного 
театру, вилучення другорядних персонажів або підсилення образів, близьких балету, розкриття провідної ідеї твору. Балетні 
вистави за літературними творами не є пластичними аналогами тексту, а самодостатні твори. Проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів взаємодії творів української літератури та вітчизняного балетного театру, представлене з метою 
привернути увагу до проблеми, накреслити перспективний напрямок подальших мистецтвознавчих розробок. 

Ключові слова: український балет; балет і література; хореографія; танець; інтерпретація. 
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университета имени Бориса Гринченка 
Произведения украинской литературы на отечественной балетной сцене 
Цель исследования – выявить балетные спектакли, источником интерпретации для которых стали произведения 

украинской литературы. Методология. Ретроспективный анализ балетных спектаклей от становления украинского балетного 
театр в 20-х гг. ХХ в. до сегодняшнего дня позволил провести комплексное научно объективное исследование. Научная новизна. 
Систематизированы произведения украинской литературы, которые стали источником хореографических интерпретаций в 
отечественном балетном театре. Выводы. В арсенале балетного театра Украины задействовано произведения украинских 
писателей середины XIX – начала ХХ в. Среди них – Т. Шевченко (балеты «Лилея», «Оксана», «Ведьма»), Л. Украинка (балеты 
«Лесная песня», «Каменный хозяин», «Предрассветные огни»), И. Франко (балеты «Сойкино крыло», «Каменяры»), М. 
Коцюбинский (балет «Тени забытых предков»), М. Старицкий (балеты «Волшебный сон», «За двумя зайцами»). Обнаружено лишь 
одно произведение украинской литературы середины ХХ в., интерпретированное балетным театром – «Таврия» О. Гончара 
(одноименный балет). Для большинства интерпретаций литературных произведений задействовано метод укрупнения главных 
героев, усиления сюжетов, планов, отвечающих образной природе балетного театра, изъятия второстепенных персонажей или 
усиления образов, близких балету, раскрытия ведущей идеи произведения. Балетные спектакли по литературным произведениям 
не является пластическими аналогами текстов, а самодостаточными произведениями. Проведенное исследование не 
исчерпывает всех аспектов взаимодействия произведений украинской литературы и отечественного балетного театра, 
представлено с целью привлечь внимание к проблеме, наметить перспективное направление дальнейших искусствоведческих 
разработок. 

Ключевые слова: украинский балет; балет и литература; хореография; танец; интерпретация. 
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Works of Ukrainian literature on domestic ballet scene 
Purpose of Research is to discover ballet performances, the source of interpretation for which were the works of Ukrainian 

literature. Methodology. Systematization of the source base and retrospective analysis of ballet performances from the establishment 
of the Ukrainian ballet theater in the '20s of the twentieth century. to date has allowed conducting comprehensive scientific and objective 
research. Scientific novelty. The works of Ukrainian literature, which became the source of choreographic interpretations in the 
national ballet theater, were systematized. Conclusions. The arsenal of the ballet theater of Ukraine involved works of Ukrainian writers 
in the middle of the XIX-early XX centuries. Among them are T. Shevchenko (ballets "Lilia", "Oksana", "Witch"), L. Ukrainka (ballets 
"Forest song", "Stone owner", "Educational lights"), I. Franko (ballets "Suchene wing "," Masonry "), M. Kotsyubinsky (ballet "Shadows 
of forgotten ancestors "), M. Staritsky (ballets "Magic Dream", "For Two Hares"). Only one product of Ukrainian literature in the middle of 
the twentieth century was discovered, interpreted by ballet theater - Tavria by O. Honchar (the same name ballet). For most of the 
interpretations of literary works, the method involves the consolidation of the main characters, the strengthening of plots, plans 
corresponding to the figurative nature of the ballet theater, the removal of secondary characters or enhancement of images close to the 
ballet, the disclosure of the leading idea of the work. Ballet performances on literary works are not plastic analogs of the text, but self-
sufficient works. The conducted research does not exhaust all aspects of the interaction of works of Ukrainian literature and the national 
ballet theater, presented in order to draw attention to the problem, to draw a perspective direction of further art studies. 

Key words: Ukrainian ballet; ballet; and literature; choreography; dance; interpretation. 
 
Актуальність теми дослідження. Твори української літератури – вагоме образно-тематичне джерело 

для балетного театру. У процесі його розвитку балети за літературними творами відігравали різну роль, що є 
практично недослідженим. Виявлення особливостей впливу української літератури на балетний театр, 
найпопулярніших творів для хореографічної інтерпретації важливе для відтворення цілісної панорами 
розвитку вітчизняного балету, розуміння генетичних зв’язків різних видів мистецтва, зокрема хореографії та 
літератури. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти взаємодії балету та літератури стали предметом 
широкого кола досліджень. Серед фундаментальних праць слід назвати «Балет і література» Н. Аркіної [1], 
«Балет як синтетичне мистецтво» В. Ванслова [2], «Балет і драма» П. Карпа [4], «Про драматургію балету» 
Ю. Слонімського [8] тощо. Деякі аспекти взаємодії української літератури та балету розглянуто у працях 
М. Загайкевич [3], Ю. Станішевського [9]. Окремим балетним виставам, поставленим за творами української 
літератури, присвячено статті Є. Коваленко [5], А. Король [6], О. Чепалова [10] тощо. Однак комплексного 
дослідження балетних вистав за творами української літератури проведено не було.  

Мета дослідження – виявити балетні вистави, джерелом інтерпретації для яких стали твори 
української літератури. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія літератури та балетного театру – одна з основних проблем 
балету упродовж всієї історії його розвитку. Попри визнання літератури важливим джерелом тем та ідей для 
балетних вистав, специфіка цієї взаємодії упродовж багатьох років залишається дискусійною темою для 
теоретиків та практиків хореографії. 

Кожному виду мистецтва притаманні власні специфічні засоби створення художнього образу, закони, 
свій матеріал. Різновиди літературних творів (роман, повість, поема, п’єса тощо) створюються словесними 
засобами; засобом створення художнього образу в музичному мистецтві є музичні звуки; художник 
«висловлюється» за допомогою фарб, скульптор – пластичними матеріалами (глина, гіпс, мрамор). Для 
балетмейстера основними виразними засобами є рухи та положення людського тіла у просторі, міміка, 
жести. Від 40-х рр. ХХ ст. характерною рисою балетного театру України стало широке використання 
літературних творів як першоджерела сценарію балетної вистави. За ствердженням М. Загайкевич, «для 
практики балетного театру велике значення має проблема взаємозв’язків хореографічного мистецтва з 
художньою літературою, питання відповідності балетних сценаріїв літературним першоджерелам. Причому 
йдеться не тільки про точне перенесення на балетну сцену сюжетних колізій відомих повістей і романів, а й 
про правомірність образних коректур, зумовлених відмінною природою літератури й балетного мистецтва, 
спрямування їх на розкриття найсуттєвішого – провідної поетичної ідеї і змісту авторського задуму. У 
літературних балетах не можна й, очевидно, не варто шукати повної передачі всіх філософських ідейно-
смислових аспектів їх класичних першоджерел. При перекладі літературного твору на мову іншого 
мистецького виду завжди дещо змінюється, а переважно – звужується його образна сфера, відбувається 
переакцентування виражально-впливових засобів» [3, 16]. 

Для балету характерний високий ступінь умовності відтворення життєвих явищ. Домінуючу роль 
відіграє виражальний чинник над зображальним, для балету характерне підкреслено емоційне тлумачення 
подій, людських переживань, що пояснюється художньою природою музики і хореографії. «Подібно до поезії 
чи музики балет здатний передати емоційні порухи, які важко піддаються зовнішньому описові. Мистецький 
світ балету – насамперед світ почуттів. Найважливішою рисою, яка відрізняє балет від інших видів 
драматичного мистецтва, є відсутність словесного тексту. Цей факт помітно важливий у визначенні 
драматургічних особливостей балетного твору, посилює умовність його художньої мови. Пластична 
образність, щоправда, певною мірою конкретизує широко узагальнену форму музичного вислову, але не з 
такою понятійно-предметною точністю, як це може зробити слово» [3, 20]. 

П. Карп піднімається до масштабів з’ясування проблем художнього перекладу з мови одного 
мистецтва на мову іншого. «Дотримуючись принципу невіддільності ідеї від структури тексту чи, просто 
говорячи, змісту від форми, ми повинні одразу підкреслити, що жодне художнє перекодування не може бути 
повним, вичерпним, абсолютним… Вже сам по собі процес художньої творчості є процесом перекодування і 
всередині мистецтва залишається процесом художньої творчості, оскільки предмет перекодування також не 
відтворюємо в усій повноті. І в співвіднесенні… первинного мистецтва з вторинним, зокрема літературного 
першоджерела з балетом… мають місце два пов’язаних один з одним і одночасно протилежних процеси: 
наслідування і перетворення» [4, 219]. 

Першим балетом за творами Т. Шевченка на українській сцені стала «Лілея» К. Данькевича у 
постановці Г. Березової, прем’ра якої відбулася 26 серпня 1940 р. на київській сцені. В. Чаговець, автор 
сценарію балету, використовував поетичні твори «Лілея», «Відьма», «Марина», «Княжна», «Катерина» та 
деякі інші. Приєднуємося до думки Є. Коваленко, що «героїко-романтичний балет “Лілея” мав велике 
значення для українського балетного театру: в ньому отримали розвиток принципи хореодрами, а 
драматична виразність органічно поєдналася із суто хореографічними виражальними засобами» [5, 20]. 

В історії українського балету «Лілея» зазнала багатьох редакцій та оновлених інтерпретацій 
(В. Вронський, А. Шекера, В. Ковтун тощо), також ще були випадки втілення шевченківських творів: «Оксана» 
В. Гомоляки – Р. Візиренко-Клявіна за мотивами поеми Т. Шевченка «Сліпа» (Донецьк, 1964), «Відьма» 
В. Кирейка – А. Шекери (Львів, 1967),  

Прикладом плідної взаємодії хореографічного мистецтва та літератури мистецтвознавці вважають 
балет «Лісова пісня» композитора М. Скорульського, вперше поставлений С. Сергєєвим 1946 р. у Києві. В 
основу балету було покладено однойменну драму-феєрію Лесі Українки. На думку М. Загайкевич, цей твір 
напрочуд близький «природі балетного мистецтва. Є в ній хвилююча піднесеність вислову, внутрішня 
музичність і краса зображень, поєднання фантастики з фольклорним колоритом, що так прикрашають 
поетику балетного спектаклю» [3, 174]. Сценарій балету був написаний Н. Скорульською, яка прагнула 
найдостовірніше «відтворити зміст та емоційний колорит п’єси, зберегти основні образи і сюжетні ситуації, 
внутрішню логіку і послідовність драматургічного розвитку» [3, 176]. 
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Залишено також було і розподіл на дії такий самий, як у Лесі Українки. Але балетний сценарій не може 
бути прямим перекладом твору одного виду мистецтва на інше. Було внесено певні зміни у драматургічно 
образну структуру. Всім поетичним відступам, міркуванням, узагальненням поетеси треба було надати 
конкретно-зримої форми, що досягається позбавленням від дрібних сюжетних деталей, вилученням деяких 
персонажів. Іноді трапляється навпаки – лише одна фраза чи ремарка п’єси стають приводом для 
розгорнутих сцен.  

Вважається, що «Лісова пісня» досягла своєї завершеної форми, органічного поєднання усіх музично-
хореографічно-драматургічних складових лише у версії В. Вронського 1958 року. І коріння певної 
невідповідності законам балету твору С. Сергєєва вбачають у надмірній захопленості літературним 
першоджерелом та намаганням передати усі його найдрібніші нюанси. «Прагнучи наблизити балетну 
виставу до драми-феєрії Лесі Українки, ніде не відійти від її тексту і зробити танець своєрідним аналогом 
слова, С. Сергєєв зробив у партитурі досить значні купюри… С. Сергєєв намагався бути вірним 
літературному першоджерелу і прямо відтворити його в балеті, не завжди зважаючи на його музичне 
трактування. Дотримування “букви” обернулося ілюстрацією сюжету драми-феєрії, яка була досить далекою 
від глибокого філософського змісту “Лісової пісні”. В. Вронський, спираючись насамперед на музичну 
драматургію, розвиваючи всі знахідки авторів, співзвучні узагальнено-поетичній природі танцювальних 
образів, прагнув відтворити сам дух, філософсько-емоційний зміст драми-феєрії, поглибивши внутрішній 
драматизм подій, який не завжди переконливо передавав композитор», – зазначає 
Ю. Станішевський [9, 186]. Тут унаочнюється теза Ю. Слонімського про триєдність мистецтва 
балетмейстера, композитора та сценариста у реалізації балетної вистави. Зважаючи на синтетичність 
балетного мистецтва, можна погодитись, що всі вони є повноправними творцями вистави, при провідном 
виразному засобі – танці. 

Кожне мистецтво, презентоване у балеті, чимось перегукується з іншим, чимось доповнює, у чомусь 
протистоїть. Співтворчість представників різних мистецтв – процес складний, що відбувається в суперечках, 
боротьбі творчих індивідуальностей на основі спільного для них ідейно-драматичного задуму [8; 37]. 

Масштабною музично-танцювальною виставою стала інтерпретація балету «Камінний господар», яку 
влітку 1969 року створив на київській сцені А. Шекера у співпраці з композитором В. Губаренком, лібретистом 
Е. Яворським. На думку О.Чепалова, «у своїй балетмейстерській фантазії А. Шекера надто часто відходив 
від літературно-музичної основи “Камінного господаря”, демонструючи незалежність свого трактування 
окремих образів і подій балету від драми Лесі Українки і партитури В. Губаренка… Особливо вільно, навіть 
зухвало поводився балетмейстер з образами головних героїв, рельєфно окресленими музичними засобами, 
переакцентовуючи, спрощуючи їх поведінку і характери, прямолінійно й однозначно відтворюючи гостро 
драматичні конфлікти і ситуації» [10, 44]. 

Окрім Т. Шевченка та Лесі Українки вітчизняний балетний театр в середині ХХ ст. звернувся до 
творчості І. Франка – 1956 року у Львові було поставлено балет А. Кос-Анатольського «Сойчине крило» 
(балетмейстер М. Трегубов). На жаль, автори у прагненні відтворити сюжетні колізії не проникли у глибокий 
психологічний зміст твору [6]. 

Філософський узагальнено-символічний зміст поезій І. Франка «Каменярі» та Л. Українки «Досвітні 
вогні» відтворили в одноактних однойменних балетах відповідно Л. Дичко та А. Шекеро, М. Скорік та 
М. Заславський, як частини хореографічної трилогії «Досвітні вогні», поставленої на сцені Львівського театру 
опери та балету ім. І. Франка 1967 року. Сюди входила ще «Відьма» В. Кирейка за творами Т. Шевченка у 
постановці А. Шекери [3, 235–236]. 

В історії українського балету помітним стало звернення до творчості М. Коцюбинського. Вистава «Тіні 
забутих предків» В. Кирейка за мотивами однойменної повісті М. Коцюбинського на лібретто Н. Скорульської 
та Ф. Коцюбинського у постановці Т. Рамонової, прем’єра якої відбулася на львівській сцені 1960 року, стала, 
на думку Ю. Станішевського «однолінійною побутово-пантомімічною балетною драмою... Ігноруючи 
самобутність літературного першоджерела й особливості музичної драматургії, що узагальнено розкривала 
поетичний зміст повісті М. Коцюбинського, Т. Рамонова проілюструвала події лібретто засобами пантоміми і 
дивертисментного танцю» [9, 201]. 

Звертаючись до творів української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., балетмейстери діяли в 
умовах віддаленості у часі від подій, що зображувалися. Образи сучасної літератури практично не 
потрапляли на балетну сцену. Можна зазначити лише один випадок, коли балетний театр інтерпретував твір 
сучасної української літератури – роман О. Гончара «Таврія», що розповідає про важке життя заробітчан у 
південних степах України, про їх боротьбу з поміщиками. Написаний 1951 року він був втілений на харківській 
сцені 1959 року композитором В. Нахабіним та балетмейстером І. Ковтуновим. 

У романі О. Гончара сплітається багато сюжетних ліній, діє велика кількість персонажів, він 
надзвичайно багатоплановий. Сценарист балету В. Нікітін намагався обмежити фабульні мотиви, 
зосередити увагу на розвитку тих, що найкраще відповідають природі балетного спектаклю. Але піддався 
характерній для того часу тенденції піднесення і висунення на перший план образу народних мас [3, 165]. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. звернення до творів української літератури стало рідкісним явищем 
для вітчизняного балетного театру. У червні 2017 року відбулася справжня подія – на сцені Національної 
опери України В. Литвинов здійснив постановку вистави «За двома зайцями» Ю. Шевченка за мотивами 
однойменного твору М. Старицького. Автором ідеї, лібрето і виконавицею головної ролі Проні виступила 
Т. Андрєєва. «Комедійна історія про збанкрутілого спритного цирульника, який шукав вихід зі скрутного 
фінансового становища шляхом «вполювання» багатої нареченої, перетворилася у трактовці танцівників 
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Національної опери на сучасну музичну виставу з яскравими костюмами, декораціями й гротесковими 
персонажами», – зазначає Т. Поліщук [7]. 

Але це було не перше звернення українського балету до М. Старицького – навесні 1983 року в 
Академічному театрі опери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка балетмейстер Р. Візиренко-Клявін здійснив 
постановку вистави «Чарівний сон» на музику М. Лисенка. Автор лібрето та музичної композиції 
В. Тимофєєв, диригент Р. Дорожівський та балетмейстер об’єднали на основі однойменної п’єси 
М. Старицького (1905), що належить до жанру драми, музичні номери, написані до неї М. Лисенком, та 
фортепіанні мініатюри композитора. Симфонічна партитура на основі фортепіанних творів М. Лисенка була 
написана Л. Колодубом. Вийшов, за свідченням Ю. Станішевського «цілісний романтично-казковий твір… 
Постановники намагалися акцентувати в пластичній дії, побудованій за законами хореографічної драми, 
соціальні конфлікти, оспівати перемогу добра і світла, показати поетичні образи Юнака… та Дівчини… 
Поєднавши емоційно-психологічну конкретність з узагальнено-поетичною символікою, балетмейстер прагнув 
не потрапити в тенета ілюстративності, піднестися до натхненної образності Лисенкової музики…» [9, 240]. 

Наукова новизна. Систематизовано твори української літератури, що стали джерелом хореографічних 
інтерпретацій у вітчизняному балетному театрі. 

Висновки. В арсеналі балетного театру України задіяно твори українських письменників середини ХІХ 
– початку ХХ ст. Серед них – Т. Шевченко (балети «Лілея», «Оксана», «Відьма»), Л. Українка (балети «Лісова 
пісня», «Камінний господар», «Досвітні вогні»), І. Франко (балети «Сойчине крило», «Каменярі»), 
М. Коцюбинський (балет «Тіні забутих предків»), М. Старицький (балети «Чарівний сон», «За двома 
зайцями»). Виявлено лише один твір української літератури середини ХХ ст., інтерпретований балетним 
театром – «Таврія» О. Гончара (однойменний балет). 

Для більшості інтерпретацій літературних творів задіяно метод укрупнення головних героїв, посилення 
сюжетів, планів, що відповідають образній природі балетного театру, вилучення другорядних персонажів або 
підсилення образів, близьких балету, розкриття провідної ідеї твору. Балетні вистави за літературними 
творами не є пластичними аналогами тексту, а самодостатні твори. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів взаємодії творів української літератури та 
вітчизняного балетного театру, представлене з метою привернути увагу до проблеми, накреслити 
перспективний напрямок подальших мистецтвознавчих розробок. 
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КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ТРАДИЦІЯ ЯК ЕПІЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНИХ  
ХРИСТИЯНСЬКИХ УСТАНОВОК БОЛГАРІЇ 

 
Мета роботи – розгляд церковно-просвітницької діяльності Кирила та Мефодія та визначення установчих позицій 

лідерства болгарської нації у слов'янському ареалі в освоєнні основ Православ'я. Методологічною основою роботи виступає 
інтонаційна концепція музики, яка представлена послідовником Б. Асаф’єва в Україні І. Ляшевським [7]. Також теоретичні 
розробки болгарських дослідників П. Ангелова, Г. Бакалова, Р. Грудєва [1; 4], які висвітлювали невід’ємність національного від 
церковного в художній сфері. Наукова новизна – оригінальність ракурсу розгляду релігійного просвітництва в узагальнених 
відомостях з історії мистецтва Болгарії. Висновки. Солунські брати в своїй діяльності опиралися на ідеї раннього Християнства, 
яке не знало конфесійного розділу і допускало широку віротерпимість до різних течій всередині Християнства. Для болгарської 
державності та Православ’я виявилися особливо перспективними дві лінії Кирилівської релігійної установки – інтелектуалізм 
місіонерства та шанування мучеництва, подвигу в ім'я Віри. Адже вражає в болгарській історії виражений патріотичний бойовий 
настрій православних монастирів, які виявлялися бойовими форпостами в антитурецькому супротиву нації. Ця патріотична ідея 
чернечого Служіння була доктриною державних устоїв Болгарського Православ’я. 

Ключові слова: давньохристиянська традиція; глаголиця-кирилиця; святі Кирило та Мефодій; ірландська релігійна 
традиція; ісон-бурдон.  

 
Нейчева Лилия Васильевна, кандидат искусствоведения, заведующая литературно-драматической частью 

Одесского национального академического театра оперы и балета 
Кирилло-мефодиевская традиция как эпицентр национальных христианских установок Болгарии 
Цель работы – рассмотрение церковно-просветительской деятельности Кирилла и Мефодия и определение 

установочных позиций лидерства болгарской нации в славянском ареале в освоении основ Православия. Методологической 
основой работы выступает интонационная концепция музыки, которая представлена последователем Б. Асафьева в Украине 
И. Ляшевским [7]. Также теоретические разработки болгарских исследователей П. Ангелова, Г. Бакалова, Р. Грудева [1; 4], 
которые освещали неотделимость национального от церковного в художественной сфере. Научная новизна – оригинальность 
ракурса рассмотрения религиозного просвещения в обобщенных сведениях по истории искусства Болгарии. Выводы. 
Солунские братья в своей деятельности опирались на идеи раннего христианства, не знавшего конфессионального 
разделения и допускающего широкую веротерпимость к различным течениям внутри христианства. Для болгарской 
государственности и Православия оказались особенно перспективными две линии Кирилловской религиозной установки – 
интеллектуализм миссионерства и почитание мученичества, подвига во имя Веры. Ведь поражает в болгарской истории 
выраженный патриотический боевой настрой православных монастырей, оказывшимися боевыми форпостами в антитурецком 
сопротивлении нации. Эта патриотическая идея монашеского Служения была доктриной государственных устоев Болгарского 
Православия. 

Ключевые слова: древнехристианская традиция; глаголица-кириллица; святые Кирилл и Мефодий; ирландская 
религиозная традиция; исон-бурдон.  
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Teachings of cyril and Methodius as the Epicenter of Bulgaria’s national christian foundations 
Purpose of the Article: reviewing theological work of Cyril and Methodius and defining foundations of the leadership of the 

Bulgarian nation in the Slavic areal in mastering Eastern Orthodoxy. The methodological basis of this work is provided by intonation 
concept of music represented by I. Liashevsky[7], BorisAsafyev’s follower in Ukraine. And also, by theoretical findings of the Bulgarian 
scholars P.Angelov, Georgi Bakalov and R.Grudev[1; 4], who stressed upon the inalienability of the nation from the religious in art. 
Scientific novelty: originality of the angle at which theological teachings were studied in generalized information regarding the history 
of Bulgarian art. Conclusions. The «Solun Brothers» embraced the ideas of early Christianity which did not know schisms and which 
allowed for a broad tolerance of various Christian denominations. Two lines in Saint Cyril’s theological teaching – intellectualism of 
missionary work and veneration of martyrdom and feat in the name of Faith – became especially prospective for the Bulgarian 
statehood and Eastern Orthodoxy. Especially impressive in the history of Bulgaria was the most vividly expressed patriotic combative 
spirit of Orthodox monasteries, which became outposts of the nation’s resistance to the Ottoman onslaught. This patriotic idea of 
monastic Service was a doctrine of Bulgarian Orthodoxy’s statehood foundations. 

Key words: early Christian tradition; Glagolitic and Cyrillic alphabets; Saints Cyril and Methodius; Irish religious tradition; ison-
drone. 

 
Актуальність дослідження визначена значимістю болгарської ідеї в сучасному музичному розкладі з 

зазначенням базисностікирило-мефодіївскої традиції в формуванні релігійних установок слов’ян.  
Вивченню історичних відомостей про братів Кирила і Мефодія, їхньої просвітницької діяльності 

присвятили свої роботи болгарські історики Ангелов П., Бакалов Г. [1], Грудев Р. [4], Табов Й. [8]. Про 
вплив кирило-мефодіївських поглядів на культуру слов’янських держав писали вчені Інституту філософії 
АН СРСР; ред. А. Д. Сухов [3]. Значно менше уваги приділено узагальненню аналізу основних ідей Кирила 
та Мефодія, що позначилися на культурних і релігійних установках Болгарії та їх вплив на церковну та 
народну музику Болгарії. 

Мета роботи – розгляд церковно-просвітницької діяльності Кирила та Мефодія та визначення 
установчих позицій лідерства болгарської нації у слов'янському ареалі в освоєнні основ Православ'я.  
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Наукова новизна – оригінальність ракурсу розгляду релігійного просвітництва в узагальнених відомостях з 
історії мистецтва Болгарії. 

Виклад основного матеріалу. Болгарія в державних масштабах прийняла від Візантії християнство в 
православній формі в 863 р., хоча початок поширення християнської релігії в країні відноситься ще до часу 
правління Крума (802 – 814). Безліч виведених ханом Крумом полонених з Візантії вплинули на 
християнізацію язичницьких підданих монарха.  

Офіційний статус християнство в Болгарії отримало після хрещення князя Бориса у ІХ ст. Узагалі 
єдність християнської церкви, що в той час ще мала місце, хоча і була трактована державами по-різному в 
римсько-гальському і німецькому ареалах, поставила князя Бориса перед вибором моделі політичного 
управління християнською спільнотою підданих. Західний зразок являв відносну незалежність церкви від 
імператорської влади, тоді як східно-візантійський – злиття церковного інституту та імператорської влади. 
Візантійський варіант християнства був більш органічний для князя Бориса, сприяючи збереженню 
політичної незалежності Болгарії. Тому в 870 р. Болгарська церква стала автокефальною, отримала статус 
архієпископства та була розділена на кілька єпархій, визначивши національну самостійність в сповіданні 
Православ'я [1, 67].  

Величезне значення в національному самоствердженні православних болгар мав хронологічний збіг 
акту прийняття християнства з діяльністю слов'янських просвітителів братів Кирила (827 – 869) та Мефодія 
(815 – 885). Створена Кирилом слов'янська абетка і граматика являли собою «глаголичне» письмо, що 
пізніше змінилося «кирилицею», яка донині в Болгарії, як і в Україні, Росії, Сербії, складає основу 
писемності.  

Кирилівська традиція мала глибокий вплив на всі слов'янські країни, але в кожній з них були і є свої 
неповторні риси. Для Болгарії шанування солунських братів Кирила і Мефодія стало спеціальним знаком 
першослов’янського просвітництва, оскільки в акті хрещення Русі приклад Болгарії став вирішальним. 
Вплив кирилівської традиції визначався її вкоріненістю в ранньохристиянському, доіконоборчому 
православ'ї, яке зберігало зв'язок з елліністичною радісністю в очікуванні близького пришестя.  

Кирило і Мефодій умовами свого виховання-освіти відійшли від іконоборчо орієнтованого 
Константинополя, вписалися в «македонський ренесанс» ІХ – ХІ ст. Це був етап значимості ірландської 
православної церкви та непозначеної чіткої роздільності Константинополя та Риму. Коли йдеться про 
відкритість стосовно різних християнських церков кирилівської традиції (братам-просвітителям дорікали 
також у прихильності до аріанської єресі), то ці ознаки кирилівського вчення тлумачаться як особлива 
терпимість до індивідуальних шляхів християн різних націй. Також кирилівська лінія в християнстві є 
проявом високого інтелектуалізму в богослов'ї, пролонгацією у віросповідальному служінні позицій 
«філософа Костянтина»; у хрещенні Кирила, який не признавав церковної ієрархії (фактично, святий не 
мав церковного сану аж до 869 р., сповідуючи першохристиянські апостольські принципи діянням). 
Філософський пафос відкритості до раціоналістичного світосприйняття відрізняв кирилівську традицію – а 
це інакше, аніж містицизм пізньовізантійської культури, та інтелектуальна екстатикаісихазму (у тому числі 
Григорія Палами, Феофана Грека та ін.).  

Брати Кирило і Мефодій були уродженцями грецького порту Салоніки, відомого під назвою Солунь. 
Тут закінчувалася Візантія, і починалися неосяжні землі слов'ян [5]. Мешканці Солуня добре знали мову 
македонських слов'ян, оскільки в самому місті, особливо в його передмісті, проживало чисельне 
слов'янське населення. Володіння з дитячих років (від матері-слов'янки та оточення) їх мовою і блискуче 
грецьке-візантійське виховання, перебування Кирила при дворі Імператора дали блискучий старт у 
просвітницькій діяльності братів, яка була орієнтована на європейський Схід і Південь.  

Найбільшою історичною заслугою Кирила стало створення слов'янської писемності, що виникла, як 
свідчать сучасні джерела [4, 35], аж ніяк не на порожньому місці. У них зазначається, що історики та 
лінгвісти досі не можуть розгадати таємниці виникнення глаголиці, а саме: який алфавіт взяв Кирило в 
основу своєї слов'янської азбуки? Зображення деяких букв збігалося з копським, староєврейським, 
рунічним, вірменським, грузинським, готським письмом. Задля справедливості, варто послатися на 
Бравлінське євангеліє, що з’явилося в Криму, та «Велесову книгу» [7, 710 – 712]. Єдиним поясненням, 
чому Кирило для своєї азбуки зібрав таке поєднання письмових знаків, є наявність у слов'ян 
дохристиянської писемності. Сьогодні між вченими практично немає розбіжностей з приводу того, яку 
абетку винайшов Кирило: першою слов'янською азбукою була глаголиця. Кирилиця ж укладена з літер 
грецької урочистої уніціальної писемності учнями рівноапостольних братів. Цей аспект давньоруської 
писемності як основи кирилиці спеціально розробив С. Ляшевський [8, 207 – 222].  

Працюючи в різних країнах, під заступництвом монархів, що тяжіли до православ'я та, зважаючи на 
історичні обставини, мали зв’язки зі світом Заходу, використовуючи власні інтелектуальні напрацювання в 
Константинополі, Кирило розробив максимально відкритий до державного правління церковний уклад, що 
відповідав інтересам народу і нації. Болгарські державці, усвідомлюючи себе спадкоємцями 
константинопольської імператорської могутності в захисті Православ'я, підтримували чернечу вченість і 
одночасно сприяли формуванню патріотичної установки спадкоємців Кирила в Болгарії. У книзі 
«Българско то Евангелие» про сенс діяльності Кирила на європейському Півдні зазначено, що особливо 
сприятливі умови для розвитку слов'янської писемності складаються на південному сході.  
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У Македонії створюється низка рукописів, які продовжують традиції Кирило-мефодіївських 
перекладів (так звана Охридська школа). Серед письменників, що тут працювали, найбільш відомий 
Климент, один з найталановитіших учнів Мефодія [4, 45]. На сході Болгарії центром старослов'янської 
книжності стає Преслав – столиця Болгарії в період правління царя Сімеона (893 – 927), який сприяв 
розвитку слов'янської писемності. Тож, слов'янські просвітителі орієнтувалися на раннє християнство. 
Відмінною ознакою, що підтверджує зазначену спрямованість, є шанування апостола Павла, який 
найбільш послідовно відстоював рівноправність народів і демократичні традиції, і якого Климент 
Охридський – учень Кирила і Мефодія – вважав першим просвітителем слов'ян.  

Брати Кирило і Мефодій не мали високого духовного сану, орієнтуючись на морально-політичну 
значимість своєї діяльності. Звідси – активна діяльність щодо ідей раннього доіконоборчого християнства, 
успадкованого македонським ренесансом постіконоборчого періоду, що не знав конфесійного поділу 
церков і передбачав віротерпимість до різних течій усередині християнства. Віротерпимість неминуче 
повинна була призвести до «проростання» через їхню традицію місцевих уявлень, у тому числі 
дохристиянських, оскільки Кирило і Мефодій проживали на землях, що раніше вже прийняли хрещення 
відповідно до національних умов.  

Як свідчать сучасні джерела [3, 137 – 145], Кирило активно акумулював вплив ірландської церкви, 
представники якої були відомі прихильністю до мучеництва, подвигу аскези та музично-поетичних 
інтересів. Ірландська церква не мала ієрархічності, характерної для неї, відрізнялася демократизмом 
спільності кліру. Тобто, багато що вона мала від раннього чернецтва, для якого особистий подвиг 
перевищував ієрархічний офіційний церковний уклад. Саме ці риси є найбільш характерними для 
кирилівського вчення.  

Ірландська церква в період ХІ – ХІ ст. мала значний вплив на європейському континенті, в тому числі 
в сфері місіонерської діяльності Кирила і Мефодія. Кельтська церква завжди тяжіла більше до Сходу, ніж 
до Заходу, а ірландських ченців часто іменували «греками» за їхнє явне вподобання саме цієї мови, у 
порівнянні з латинською, хоча вони були обізнані з латинською вченістю. Ірландська церква зберігала 
власну організацію до кінця ХІІ ст. Тож, якщо пам'ятки права, що відносяться до ірландських традицій, 
могли потрапити на Русь у складі кирило-мефодіївської спадщини, то для пояснення деяких кельтських 
рис такого немає.  

На берегах Балтики проживали ірландські переселенці. Про це свідчить наявність кам'яних хрестів 
на Русі. Паралелі цим хрестам знаходять саме в Ірландії. Ірландськими місіонерами були завезені на Русь 
дзвони. Вони також поширили у Європі культ архангела Михаїла. Ірландські місіонери були схильні до 
створення алфавітів, оскільки вони всюди виконували богослужіння рідною мовою. Зазвичай, місіонери 
мали з собою до двохсот готових алфавітів, а схильність до містики, у тому числі до містичного 
тлумачення букв – специфічна особливість ірландської церкви. Цей факт дав підґрунтя вченим, аби 
висловити припущення, що в основі глаголиці, створеної Кирилом, лежить саме ірландське коріння, так як 
в VIII ст. глава Зальцбурзької єпархії, ірландець Вергілій, автор «Космографії», приклав до неї алфавіт, 
подібний до глаголиці [3, 150]. Така відкритість до взаємодії конфесіоналізму, який уже намічався, та 
релігійної традиції солунських братів підтримувала автономію у ставленні до болгарської церкви у 
православному світі, що займала особливу позицію в якості державного регулювання релігійної установки.  

Безумовно, істотний вплив на поширення християнства на Русі мала Болгарія. Після падіння 
Першого Болгарського царства в 1019 р. на руські землі ринув потік біженців, серед яких було чимало 
православних священиків. Важливо, що в ІХ – Х ст. сербське і болгарське духовенство привезло з собою 
велику кількість церковно-богослужбових книг та інших пам'яток слов'янської писемності, у тому числі 
«Мову філософа», в тексті якої відзначаються «моравізми» і «болгаризми», а також ознаки впливу грецької 
мови. Якщо врахувати, що Кирило писав свої твори грецькою мовою, то пам'ятки слов'янської писемності з 
еллінізму можна віднести до оточення просвітителя. 

Болгарія виявилася чутливою до філософського інтелектуалізму кирилівського Православ'я – до 
високої абстракції радості і гармонії, яка проявляється в кольорових перевагах іконопису. Зауважимо, якщо 
в ранньовізантійському мистецтві значимим в іконопису був зелений колір, то в постіконоборчий період він 
майже зникає з кольорової гами. Зелений колір – це символ гармонії, рівноваги земного та небесного, про 
що відзначає О. Лосєв і І. Бусєва-Давидова [6, 50; 2, 186]. Цей колір важливий для болгарських ікон. 
Самодостатнім є поєднання червоного (символ земного) і зеленого кольорів. Так закладалася своєрідна 
імпресіоністська барвистість у кольоросприйнятті болгарського мистецтва, яке зберігає ці символи як 
«знаки радості і земної благодаті» в образотворчому мистецтві й нині.  

Кирилівська традиція була сприйнята болгарським релігійним просвітництвом як органічна складова 
існування культури країни. У болгарській історії вражає надзвичайно виражений патріотичний настрій 
православних монастирів, які стали точками відліку в антитурецькому опорі нації, хоча турки-мусульмани 
зазвичай не знищували монастирі. Ця патріотична ідея чернечого служіння стала доктриною державних 
устоїв болгарського Православ'я. Існувала верства чернецтва і філософів-богословів (Григорій Палама, 
творець течії ісихазму), які були прихильниками діалогу з турками-оттоманами. Останні, в свою чергу, 
також були діалогічно налаштовані на відносини з послідовниками «пророка Іси» (як вони називали Ісуса 
Христа). Тож, для болгарської церкви не існувало дилеми «діалог чи недіалог» з мусульманами, хоча в 
крові протоболгар мала місце тюркська складова. Таке патріотичне служіння болгарської церкви являло 



Мистецтвознавство  Нєйчева Л. В. 

 416 

самостійну лінію в Православ'ї, і почасти було підготовлене гнучкістю, вживаністю до місцевих умов 
православної кирилівської традиції.  

Слов'янські просвітителі Кирило і Мефодій у трактуванні православних святинь мали установче 
значення для формування низки суттєвих рис психології болгарської нації, в якій богословсько-науковий 
універсам всехристиянського значення поєднувався зі своєрідним національним самозахистом у 
віросповіданні.  

Вплив кирилівської традиції та ірландської церкви прослідковується і в генезисі українського 
кобзарства. Характерний для кельтів народний інструмент цитра-арфа (струнно-щипковий) за типом 
схожий на українську кобзу-бандуру, на яких виконували вірші під інструментальний акомпанемент 
кобзарі-бандуристи. На фресках у Софії Київській є зображення скоморохів з інструментом типу арфи. Як 
свідчать сучасні фольклорні дослідження, тількиБолгарія ввела у свою музичну традицію бурдон-ісон, який 
визнаний базисним для афонської, давньовізантійської традиції. Яскравим зразком використання бурдона 
в Болгарії, окрім церковного співу, є використання в фольклорній традиції народного інструменту гайда, 
основним принципом якої є звучання довго витриманої педалі і розгорнутої віртуозної мелодії на її фоні, в 
тому числі імпровізаційного типу.  

Тож, можна зробити наступні висновки.  
1. Питання щодо визначення ідей кирилівської традиції є важливим, оскільки історичні відомості 

свідчать про те, що Костянтин-Кирило (імена від роду і хрещення) – інтелектуал, який брав участь у 
взаємодії Константинополя з Римом, Великою Моравією – звертався також до надбання ірландсько-
бритської церкви, що в сукупності створило багатий богословський генофонд православної наукової 
традиції.  

2. Болгарське релігійне просвітництво було спрямоване до слов'янського світув цілому. Кирило був 
творцем глаголиці і його авторитет був важливим для болгарської релігійної концепції, що стала в ХІІІ ст., 
за часів І. Кукузеля, представницькою від Константинополя. Тож, для болгарської державності та 
Православ'я особливо перспективними виявилися дві лінії кирилівської релігійної установки: а) 
інтелектуалізм місіонерства; б) шанування мучеництва, подвигу в ім'я Віри.  

3. Основним кроком в ствердженні самостійності болгарської церкви і водночас власних шляхів 
культурного розвитку стало ведення церковнослужіння слов'янською мовою. Ведення літургії на 
сакральному варіанті рідної мови, поширення слов'янської писемності і виникнення слов'яномовної 
літератури сприяло культурному розвитку і формуванню самосвідомості болгарського народу.  

 
Література 

 
1. Ангелов П., Бакалов Г. История на България. София: Булвест, 2000.  511 с.  
2. Бусева-Давыдова И. ИскусствоВизантийского мира // Энциклопедия для детей; гл. ред. М. Аксенова.  М.: Аванта, 

1997.  Т. 7 (Ч. 1).  С. 170 – 219.  
3. Введениехристианства на Руси / Институтфилософии АН СССР; отв. ред. А. Д. Сухов. – М.: Мысль, 1987. – 302 с.  
4. Грудев Р. БългарскатоЕвангилие. София: Галактика, 1988.  102 с.  
5. Кирилл и Мефодий. ЭнциклопедияКругосвет (Универсальнаянаучно-популярная онлайн-энциклопедия) URL: 

www.krugosvet.ru/node/35197  
6. Лосев А. Философия, мифология, культура. М.: Издат. полит. лит., 1991.  524 с. 7.  
7. Ляшевский С. ИсторияХристианства в Земле Русской с І по ХІ век. М.: ФАИРПРЕСС, 2002. 320 с.  
8. Табов Й. Когда хрестилась Киевская Русь? С.-П.: Нева, ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 416с.  

 
References 

 
1. Angelov, P., Bakalov, G. (2000). Theh istory of Bulgaria. Sofia: Bulvest [in Bulgarian]. 
2. Buseva-Davydova, I. (1997). Artof the Byzantine world. Encyclopedia from children. Avanta. Vol. 7, 1, 170 – 219 [in Russian]. 
3. Sukhov, A. D. (Eds.). (1987). Introduction of Christianityin the Rus. Moscow: Mysl’ [in Russian]. 
4. Grudev, R. (1998). Bulgarian Gospel. Sofia: Galaxy [inBulgarian]. 
5. Cyriland Methodius. Encyclopedia Kruhosvet (Universals cientific populyarnaya online Encyclopedia) Retrieved from: 

www.krugosvet.ru/node/35197 [in Russian]. 
6. Losev, A. (1991). Philosophy, Mythology, Сulture. Moscow: Publishing political literature [inRussian]. 
7. Lyashevskyy, S. (2002). History of Christianityin the Russian land with I the XI centuries. Moscow: FAIRPRESS [in Russian]. 
8. Tabov, J. (2003). When Kievan Ruswas baptized? Saint Petersburg: Neva, Olma-Press Education [in Russian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 03.12.2018 р. 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 417 

УДК 74.01/.0 
DOI: https://doi.org/10.32461/2226-
3209.2.2019.177781 

Овчаренко Олексій Ілліч,
1
 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач 
кафедри теорії та історії мистецтв Національної 
академії образотворчого мистецтва і архітектури 

ovchrenko_aleksej@ukr.net 
ORCID 0000-0002-1482-8912 

Подволоцька Олена Станicлавiвна,
2
 

викладач кафедри дизайну i технологiй 
Київського нацiонального унiверситету  

культури i мистецтв 
ORCID 0000-0001-6992-6635 

aseeva_asya@ukr.net 
 

КОМПОЗИЦІЯ ЯК ПОШУК НОВОГО СТИЛЮ 
 

Мета статті – проаналізувати трансформацію та розуміння поняття «стиль» у співвідношенні з поняттям «композиція». 
Методологія дослідження ґрунтується на синтезі загальнонаукових методів, а також методів, інтегрованих з мистецтвознавчого, 
порівняльного та культурно-історичного підходів. Наукова новизна дослідження полягає в спробі прослідкувати трансформацію і 
відношення до стилю у сучасному постмодерному суспільстві, зокрема у співвідношенні з поняттям архітектурної композиції. 
Висновки. Еклектичність естетичної та художньої свідомості активно апелює, спирається і використовує поняття стилю, поступово 
доводячи його до повної естетичної гомогенності та нейтралізації. Однак  системність композиційного мислення, зокрема в дизайні, так 
само актуальна, як і в інших, більш традиційних, видах творчої реалізації людини, що завжди вимагає все ж таки знаходити свої 
стилістичні рішення. Нові стилі вже не стільки народжуються спонтанно, як своєрідний підсумок, скільки свідомо моделюються, 
орієнтуючись на історичні стилі. Художник-стиліст не стільки винаходить, скільки комбінує весь історичний досвід, що дає йому змогу 
творчо його використовувати для пошуків індивідуального вираження. 
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Композиция как поиск нового стиля 
Цель статьи - проанализировать трансформацию и понимание понятия «стиль» в соотношении с понятием «композиция». 

Методология исследования основана на синтезе общенаучных методов, а также методов, интегрированных с 
искусствоведческого, сравнительного и культурно-исторического подходов. Научная новизна исследования заключается в 
попытке проследить трансформацию и отношение к стилю в современном постмодернистском обществе, в частности в 
соотношении с понятием архитектурной композиции. Выводы. Эклектичность эстетического и художественного сознания активно 
апеллирует, опирается и использует понятие стиля, постепенно доводя его до полной эстетической гомогенности и 
нейтрализации. Однако системность композиционного мышления, в частности в дизайне, так же актуальна, как и в других, более 
традиционных, видах творческой реализации человека, чтовсегда требует все же находить свои стилистические решения. Новые 
стили уже не столько рождаются спонтанно, как своеобразный итог, сколько сознательно моделируются, ориентируясь на 
исторические стили. Художник-стилист не столько изобретает, сколько комбинирует весь исторический опыт, что дает ему 
возможность творчески его использовать для поисков индивидуального выражения. 
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Composition as a new style search 
The purpose of the article is to analyze the transformation and understanding of the concept of “style” in relation to the concept of 

“composition”. The research methodology is based on the synthesis of general scientific methods, as well as methods integrated with art 
criticism, comparative and cultural-historical approaches. The scientific novelty of the research is in an attempt to trace the transformation and 
attitude to style in modern postmodern society, in particular, in relation to the concept of architectural composition. Conclusions. Eclectic 
aesthetic and artistic consciousness actively appeals, builds on and uses the concept of style, gradually bringing it to full aesthetic homogeneity 
and neutralization. However, the systematic nature of compositional thinking, in particular in design, is just as relevant as in other, more 
traditional, forms of creative realization of a person, which always requires to find its own stylistic solutions. New styles are not so much born 
spontaneously, as a kind of result, how many consciously modeled, focusing on historical styles. A stylist does not invent as much as he 
combines all historical experience, which gives him the opportunity to creatively use it to search for individual expression. 
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Актульність теми дослідження. Найвища ступінь цілісності будь-якого творчого проекту – це 

досягнення стилістичної визначеності, що іманентно випливає з композиційного пошуку, особливо якщо 
перед ним поставлені масштабні концептуальні завдання. Однак очевидно, що найхарактерніша та 
найстійкіша особливість сучасного стилістичного процесу, як це не парадоксально, – це  всепроникаюча, 
практично програмна еклектика. При цьому протилежності, як відомо, зрештою змикаються і починають 
винаходити і розвивати новий цикл, який все одно підпорядковується певним правилам. 

Ступінь наукової розробки. Стилю присвятили свої праці зарубіжні і українські дослідники з різних 
галузей наукового знання, зокрема  філософи, культурологи, мистецтвознавці, дизайнери: В. Власов, 
О. Соколов, В. Кох, О. Шпенглер, О. Лосєв, Г. Вельфлін, А. Рігель, М. Шапиро, М. Пічкур, О. Сафронова, 
Г. Лазарева та ін. Поняття «стилю» взагалі є чи не одним з найбільш ключових, значимих і заплутаних щодо 
використання понять у сфері мистецтва, зокрема мистецтва дизайну,  в силу складності аспектів, що ним 
охоплюються. Тому, незважаючи на досить тривалі спроби його фундаментального наукового визначення, це 
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завдання до кінця не є реалізованим.  Ще більше термінологічної заплутаності воно набуває в сучасних 
умовах постмодерністського світобачення, що й актуалізує його дослідження під різним кутом зору та в різних 
смислових контекстах.  

Мета статті – проаналізувати трансформацію та розуміння поняття «стиль» у співвідношенні з поняттям 
«композиція». 

Виклад теми. Поняття «стиль» має декілька змістовних  рівнів розуміння. Походить воно від «стілусу» - 
стародавнього інструмента для письма, хоча згодом (ще в стародавньому світі) стало позначати особливості 
літературного викладу, індивідуальну манеру тощо. Поняття й нині вживається для позначення сукупності 
художніх ознак, властивих творчості письменника, художника, музиканта  та ін. Як, наприклад, стиль Рубенса, 
стиль Ван Гога і под. Інколи поняття стилю використовується і для позначення окремого періоду творчої 
діяльності митця, як, наприклад, стиль пізнього Брейгеля, або навіть цілого напряму – стиль пізнього 
класицизму. Тому зрозуміло, що  поняття стиль широко використовується і у визначені типових для  певної 
епохи художніх тенденцій, які мають специфічне поєднання ознак. Як характер і межі, так і найменування 
таких стилів («стильових напрямів») дуже різноманітні («суворий стиль» в образотворчому мистецтві 
давньогрецької класики, «м'який стиль» в образотворчому мистецтві пізньої готики, «преціозний стиль» у 
французькій літературі ХУІІ ст., «псевдоросійський стиль» у російській архітектурі ХІХ ст.). Стилем називають і 
стійкі особливості архітектури та образотворчого мистецтва певного народу, які були притаманні йому 
протягом тривалого часу і надалі стали предметом наслідування («давньоєгипетський стиль», «китайський 
стиль»). Нарешті, поняття «стиль» позначає періоди історії мистецтв («історичні стилі», наприклад, 
романський стиль, готика, бароко). Останні вирізняються єдністю образно-пластичного устрою у творах різних 
мистецтв. 

Співвідношення між індивідуальними стилями, стильовими напрямами та історичними стилями 
формувалося по-різному в різні епохи. Як правило, в ранні періоди розвитку мистецтва стиль був єдиним, 
всеохоплюючим, таким, що суворо регламентувався пануючими релігійно-ідеологічними нормами. Не дарма 
в межах загального стилю вже виділяються великі культурні пласти (офіційний, фольклорний і под.) і місцеві 
школи, але напрями та індивідуальності ще не завжди були помітними. 

З епохою Відродження значення індивідуального стилю різко зростає. Стиль Мікеланджело, Тиціана, 
В. Шекспіра має не менше значення, ніж стиль, що панував в їхню епоху, оскільки вищі прояви стилю ніяк не 
вичерпуються його загальною характеристикою.  Водночас кожен новий історичний стиль втрачає якусь 
частину своєї універсальності в порівнянні з більш ранніми стилями.  

У XIX-ХХ ст. категорія стилю особливо енергійно розроблялася істориками та теоретиками мистецтва. 
А. Рігель засновує віденську школу мистецтвознавців. Разом з німецькими дослідниками, зокрема в особі Г. 
Вельфліна, формується розуміння стилю як досить стійкої системи формальних ознак і елементів організації 
твору мистецтва (площинність, об'ємність, мальовничість, графічність, простоту, складність, відкриту або 
закриту форму тощо). На цій підставі сформувалася можливість розглядати всю історію мистецтва як 
надіндивідуальну стилістичну еволюцію – концепція  «історії мистецтва без імен»  Г. Вельфліна («Основні 
поняття історії мистецтв: проблема еволюції стилю в новому мистецтві, 1915 р.). 

Російський філософ О. Лосєв визначає стиль як «принцип конструювання всього потенціалу 
художнього твору на основі тих чи інших його надструктурних і позахудожніх завдань та  первинних моделей, 
відчутних, однак іманентно самим художнім структурам твору» [3, 226].  

Сучасний російський мистецтвознавець В. Власов визначає стиль як «художній сенс форми», як 
відчуття «художником і глядачем всеосяжної цілісності процесу художнього формотворення в історичному 
часі та просторі. Стиль - художнє переживання часу». Дослідник  розуміє стиль як «категорію художнього 
сприйняття» [2, 456].  

О. Шпенглер у праці  «Занепад Європи» приділяв особливу увагу стилю, як одній з головних і сутнісних 
характеристик культури, її певних епохальних етапів. Для нього стиль - це «метафізичне відчуття форми», 
яке визначається «атмосферою духовності» тієї чи іншої епохи. На думку, дослідника, стиль не залежить ні 
від особистостей, ні від матеріалу або видів мистецтва, ні навіть від напрямів мистецтва. Як певна 
метафізична стихія певного етапу культури «великий стиль» сам творить і особистості, і напрями, і епохи в 
мистецтві. При цьому О. Шпенглер розуміє стиль значно в ширшому, ніж художньо-естетичне значенні. 
«Стилі слідують один за одним, як хвиля і удари  пульсу. З особистістю окремих художників, їх волею та 
свідомістю у них немає нічого спільного. Навпаки, саме стиль і творить самий тип художник [5, 345]. Навряд 
чи можна беззастережно погодитися з такою дещо однобічною детермінацією учасників художньо-
культурного процесу. Особистість за певних умов справляла і справляє помітний, а то й визначальний вплив 
на загальні процеси, тим більше у творчо-естетичній сфері. 

Як і будь-яке глибоке поняття, категорія «стилю» неодмінно виринає у свідомості мислячого 
професіонала у більш або менш інтуїтивній формі. Це глибоко закономірно, адже стилістична визначність 
народжується із самоусвідомлення неповторної індивідуальності митця, вираженої формально досконало та 
доведеної до загально значимого художнього звучання. Досягнути такого ефекту просто маніпулюючи 
формальними засобами неможливо. Стандартно-ремісничі або суто технічно-виконавські методи можуть 
сприяти поширенню певного стилю в його зниженій формі, але в силу своєї залежності від готових зразків, 
вони не здатні забезпечити стилістичний поступ. Пошук стилістичної якості, цілісності та єдності відбувається 
у творчому композиційному процесі синтезу бачення і відчуття автора, а також образу адресата та досить 
широкого соціокультурного контексту. 
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Тим більше, що сьогодні постмодерна епоха перетворює стиль на певний інструмент вираження 
особистості митця у його у творчості. Цікаво спробувати усвідомити, що може чекати нас за точкою 
абсолютної естетичної анігіляції постмодерністського «пастіччо».  

Все особливо помітно в архітектурній композиції, яка безпосередньо пов’язана із притаманними 
певному суспільству уявленнями про простір і час, які, у свою чергу, виступають у ролі універсальних 
символів трансцендентного та земного. Високий рівень цілісності усіх необхідних елементів змісту і форми 
створює і композицію, і стиль. Відповідно сутність художнього стилю полягає не в елементах, а у тому, яким 
чином вони поєднані між собою. Якщо композиційна цілісність переважно просторова, то стилістична єдність 
має переважно часовий характер тобто сприймається та оцінюється у історичному вимірі. Тобто художній 
стиль відображає розвиток просторових уявлень людини про світ [1]. 

При цьому, на думку О. Соколова, єдність, спільність, система елементів стилю – це єдність, спільність, 
система sul generis, особливого роду. Як специфічна художня система стиль не збігається з жодною іншою 
системою в мистецтві, не зводиться до будь-якої іншої системи: образної, композиційної, жанрової, 
структурної тощо [4, 28-29]. Специфіка стилістичної цілісності передбачає встановлення зв’язків, 
взаємоузгодження між абстрактним та конкретним, загальним та частковим, об’єктивним та суб’єктивним, 
пізнаваним та непізнаваним. Ці взаємозв’язки втілюються у композиції художнього твору або інтер’єру, який 
прагне до художньої повноти і завершеності, але при цьому здатний їх набути лише за наявності органічного 
поєднання з людиною. Композиція створюється як результат глибокого художнього осмислення та 
раціональної гармонізації візуальної конструкції. Тому дизайн інтер’єру навіть у самих скромних своїх 
варіантах є результатом не тільки утилітарного підходу, а й інтуїтивно-парадигмального сприйняття 
просторово-часового континууму, хоча без наявності художньо-образного начала це ще не створює власне 
стилю. Визначальна якість композиції – це органічність зв’язків між частиною та цілим, що може бути 
досягнуто низкою способів та прийомів, зокрема  таких, як стилізація, інтерполяція, ремінісценція, реплікація, 
комбінаторика, акцентування, уподібнення форм, геометризація тощо. Композиційні якості (декоративності, 
емблематичності, символічності, алегоричності, цілісності, ритмічності, врівноваженості та співмірності),  яких 
може набувати мистецький твір, одночасно можуть виступати як складові оціночного критерію виразності. 

Водночас дизайн має також споріднене до стилю поняття стайлінгу, яке, на нашу думку, не відміняє і 
не замінює потенційного тяжіння до стильової визначеності. Стиль визріває у ментальних глибинах соціуму, 
його формування потребує часу і загальнокультурних сприятливих обставин. Але стиль може відбутися, а 
може й не бути. Стайлінг - це швидка, комерційна трансформація зовнішньої оболонки дизайн-обʼєкта. На 
нашу думку, стайлінг - це більш-менш вправне маніпулювання певним набором формальних ознак-маркерів 
обраного культурного зразка. Це прагматична реакція професіонала на тенденційні виклики моди, які існують 
на ринку, на рекламні стратегії з просування товарних груп та їх комплексів, на статусні та інші запити клієнта. 
Метод стайлінгу стосується насамперед предметного дизайну, що є по суті маркетинговою технологією, яка 
навіть не всіма дослідниками долучається до формотворчих варіантів дизайну. Проте в дизайні інтер’єру 
компонент стайлінгу так чи інакше присутній, як і через власне предметне наповнення та його формальне 
вирішення, так і  як спосіб ретроспективного чи інокультурного формоутворення, фрагментарного та 
довільно-мозаїчного цитування першовзірців у відриві від конструктивно-функціональної основи об’єкта. 
Враховуючи вищесказане, цікаво звернути увагу на такі популярні в сучасності стилістичні напрями, як 
мінімалізм та неокласицизм. З одного боку, вони антагоністичні, а з іншого - багато в чому подібні по 
кінцевому результату вторинності та нейтральності. Без привнесення елементів помірної еклектики вони 
практично однаковою мірою втрачають будь-яке враження індивідуального, а отже, і художнього.  

Висновки. Отже, еклектичність естетичної та художньої свідомості активно апелює, спирається і 
використовує поняття стилю, поступово доводячи його до повної естетичної гомогенності та нейтралізації, 
що наче нівелює його роль і значення. Однак  системність композиційного мислення, зокрема в дизайні, так 
само актуальна, як і в інших, більш традиційних, видах творчої реалізації людини, що завжди вимагає все ж 
таки знаходити свої стилістичні рішення. Сучасна практика свідчить, що різні стилі вже не стільки 
народжуються спонтанно, будучи своєрідним підсумком постфактум, скільки свідомо моделюються, 
орієнтуючись на історичні стилі. Сучасна видима доступність усієї світової історико-стилістичної панорами 
дає змогу митцю не тільки плідно вивчати її багатоманіття, а й  творчо його використовувати для пошуків 
індивідуального вираження  свого бачення, відчуття, розуміння тощо. Художник-стиліст не стільки 
винаходить, скільки комбінує весь наявний історичний досвід.  
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КИТАЙСЬКА ТЕМА В НІМЕЦЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКОМУ СИМВОЛІЗМІ  

(НА ПРИКЛАДІ ПОРІВНЯННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ФАКТУРИ В «ПІСНІ ПРО ЗЕМЛЮ» Г.МАЛЕРА  

Й ЦИКЛУ НА ВІРШІ КИТАЙСЬКИХ ПОЕТІВ Б.ЛЯТОШИНСЬКОГО)  

 
Метою роботи є висвітлення символістських аспектів методу творчості Г.Малера й Б.Лятошинського – на матеріалі 

інструментальних партій «Пісні про землю» Малера й фортепіанної партії циклу на вірші китайських поетів Лятошинського. 
Методологічною основою роботи є інтонаційна концепція музики школи Б.Асафьєва  в Україні, у руслі якої розробляється 

аналітичний, стильово-порівняльний, історичний і герменевтический методи дослідження. Спеціальна увага приділена працям 

Ж.Кассу, Ф.Клодона й Д.Андросової, у яких підкреслюється символістська складова композиторського підходу названих 
майстрів. Наукова новизна роботи визначена самостійністю теоретичного трактування індивідуально-стильової озброєності 

названих авторів, а також тим, що вперше в зазначеному ракурсі розглядаються названі твори австрійського й українського 
композиторів. Висновки.  Символістські аспекти творчого методу  Г.Малера й Б.Лятошинського виявляються чітко, по-перше, 

самим змістом звертання до китайської класичної поезії, що воскресає староєвропейську манеру статично-споглядального, 

нормативно-естетичного осмислення світу – у його досконалості й бідуваності (див. наявність і в Малера, і в Лятошинского  

«лейттональностей ХХ ст.» у вигляді опорностей  Е-f/Fis). Пентатонність стає периферійною ознакою музичного втілення 

китайської поезії, сполучаючись скоріше із загальсимволістським-староцерковним колоритом безполутонового мелодизму. По-
друге, інструментальні партії «Пісні про землю» Малера й фортепианна партія циклу на вірші китайських поетів Лятошинського 

демонструють особливого роду лінеаризацію фактури, що категорично відстоїть від гомофонно-гармонічних конструкцій творів 

європейської класики Нового часу, наближаючись до лінеарно-гетерофонних побудов китайської театральної 

інструментальності.  
Ключові слова: символізм; національный стиль у музиці; китайська тема в європейському символізмі; 

інструментальність звучання; фортепіанна фактура.  

 

Рыжова Ольга Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент Одесской национальной музыкальной академии 

имени А.В.Неждановой 
Китайская тема в немецком и украинском символизме (на примере сравнения инструментальной фактуры в 

«песне о земле» Г.Малера и цикла на стихи китайских поэтов Б.Лятошинского)  

Целью данной работы выступает освещение символистских аспектов метода творчества Г.Малера и Б.Лятошинского – на 

материале инструментальных партий «Песни о земле» Малера и фортепианной партии цикла на стихи китайских поэтов Лятошинского. 
Методологической основой работы является интонационная концепция музыки школы Б.Асафьева  в Украине, в русле которой 

разрабатывается аналитический, стилево-сравнительный, исторический и герменевтический методы исследования. Специальное 

внимание уделено трудам Ж.Кассу, Ф.Клодона и Д.Андросовой, в которых подчеркивается символистская составляющая 
композиторского подхода названных мастеров. Научная новизна работы определена самостоятельностью теоретической трактовки 

индивидуально-стилевой вооруженности названных авторов, а также тем, что впервые в указанном ракурсе рассматриваются названные 
сочинения австрийского и украинского композиторов. Выводы.  Символистские аспекты творческого метода  Г.Малера и Б.Лятошинского  

обнаруживаются отчетливо, во-первых, самим смыслом обращения к китайской классической поэзии, воскресающей староевропейскую 

манеру статически-созерцательного, нормативно-эстетического осмысления мира – в его совершенстве и бедственности (см. наличие и у 

Малера, и у Лятошинского наличие «лейттональностей ХХ в.» в виде устое Е-f/Fis). Пентатонность становится периферийным признаком 

музыкального воплощения китайской поэзии, сопрягаясь скорее с общесимволистским-староцерковным колоритом безполутонового 

мелодизма. Во-вторых, инструментальные партии «Песни о земле» Малера и фортепианной партии цикла на стихи китайских поэтов 

Лятошинского демонстрируют особого рода линеаризацию фактуры, категорически отстоящую от гомофонно-гармонических конструкций 

сочинений европейской классики Нового времени, приближаясь к линеарно-гетерофонным построениям китайской театральной 

инструментальности.  
Ключевые слова: символизм; нациолнальный стиль в музыке; китайская тема в европейском символизме; инструментальность 

звучания; фортепианная фактура.  
 

Ryzhova Olga, candidate of the art studies, assistant professor Odessa national music academy of the name A.V.Nezhdanova 
Chinese theme in german and ukrainian symbolism (on example of the comparison of the instrumental invoice in 

"canto about land" of g.mahler and cycle on verses of chinese poets of b.l. jatoshinskiy) 

The purpose of the article emerges the illumination an символистских aspect of the method creative activity G.Maler and 

B.Ljatoshinskiy - on material instrumental party "Canto about the land" of Mahler  and  piano parties of the cycle on verses of chinese 
poets of Ljatoshinskiy. The methodology of the work is intonation concept of the music of the school of B.Asafiev in Ukraine, in riverbed 

which is developed analytical, style-comparative, history and hermeneutic  methods of the study. Special attention is spared works 

J.Cassou, F.Claudon and D.Androsova, in which is emphasized symbolism forming композиторского of the сomposer approach named 
master.  Scientific novelty of the work is determined by independence of the theoretical interpretation individually-style position of 

named authors, as well as that for the first time in specified foreshortening are considered named compositions austrian and ukrainian 
composer. Conclusions. Symbolism aspects of the creative method of G.MahlerA and B. Ljatoshinskiy come to light distinctly, first, 

sense of the address itself to chinese classical poetry,   which reproduces manner of the old Europe of statically-contemplative, 

normative-aesthetic comprehension of the world - in his perfection and distress status (refer to presence and beside Mahler, and beside 

Ljatoshinskiy presence "leit-tonality of XX cent." in the manner of abutments by E-f/Fis). Pentatonic becomes the peripheral sign of the 

music entailment to chinese poetry, sooner with general-symbolism, old-church coloring of un-semitone mеlоdies. Secondly, 

instrumental parties "Canto about the land" of Mahler  and piano parties of the cycle on versus  chinese poets of Ljatoshinskiy 

demonstrate the person of the sort linearization invoices, categorically defending from hоmоphone-harmonic design of the compositions 

european classicists New time, approaching linear-heterophonic buildings chinese of theatrical instrumentalism.  
Key words: symbolism; national style in music; chinese theme in european symbolism; instrumental character of sounding; 

piano invoice.  
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Актуальність теми дослідження визначена, по-перше, зміцненим величезним успіхом Тан Дуна й 

Ісанга Юна в європейській композиторській творчості, планетарним інтересом до культурно-художніх подій, 

породжених Далеким  Сходом. А, по-друге, реальністю актуалізації символістських стильових позицій у 

культурно-художніх проявах поставангарда (див.концепцію «неосимволізму» стосовно до мистецтва 1970-х - 

2000-х років О.Маркової [9, 99-134]) і, як розвитку останнього, у сучасному пост-поставангарді.  

Реабілітація символізму в художньому світі кінця ХХ століття дозволила усвідомити глибинний 

зв'язок творчості різних композиторів, у цьому випадку, Г.Малера й Б. Лятошинського в їх реакції на «дух 

часу» [3], символістське оточення яких визначило звертання обох до класичної поезії Китаю, що була 

надзвичайно затребуваною естетичними перевагами символістів. Відповідно, у роботах, присвячених 

творчості названих великих музикантів, у тому числі це праці І.Солертинського, Г.Розеншильда, 

І.Нестьєва, І.Барсової та ін., присвячених Малеру, у книзі В.Самохвалова, у дисертації Є.Басалаєвої, ін. 

про Лятошинського, аспект символістської виразності складової творчого методу композитора - не 

виділений. 

Метою роботи є висвітлення символістських аспектів методу творчості Г.Малера й Б.Лятошинського 

– на матеріалі інструментальних партій «Пісні про землю» Малера й фортепіанної партії циклу на вірші 

китайських поетів Лятошинського. Методологічною основою роботи є інтонаційна концепція музики школи 

Б.Асафьєва в Україні, у руслі якої розробляється аналітичний, стильово-порівняльний, історичний і 

герменевтический методи дослідження. Спеціальна увага приділена працям Ж.Кассу, Ф.Клодона й 

Д.Андросової [6; 1], у яких підкреслюється символістська складова композиторського підходу названих 

майстрів.  

Наукова новизна роботи визначена самостійністю теоретичного трактування індивідуально-

стильової озброєності названих авторів, а також тим, що вперше в зазначеному ракурсі розглядаються 

названі твори австрійського й українського композиторів.  

Основний текст. У статті Ф.Клодона про Г.Малера, розміщеної в Енциклопедії символізму, виданої 

під загальною редакцією Ж.Кассу, відзначається: 

«...Дійсно, якщо ототожнювати символізм зі стриманістю, пом'якшеністю висловлення, увагою до 

співвідношень  звучань і їхніх значень, то в Малера із цією естетикою немає нічого спільного. Але не все 

так просто. Рембо й Малларме при першому прочитанні також представляються зовсім різними поетами. 

…у всіх аспектах різнобічної діяльності Малера, у різноманітних його пошуках можна відзначити об'єктивні 

зіткнення зі світом символізму» [6, с. 319]. 

Охопивши діяльність Малера-диригента й директора-адміністратора Віденської придворної опери, 

Клодон у пошуках безпосереднього прояву символістського образу думки звертається - до Симфонії-Кантати 

«Пісня про землю». У цьому творі музикознавець знаходить «багаторазове звертання до пентатоніки» і 

«екзотичного інструментування» [6, с. 320], що він особливо відзначає у фінальній частині «Прощання», де 

використовується «воістину заклинальна у своєму прозорому інструментуванні» пентатоніка, що зближує 

композитора з естетикою «сутнісного слова». 

Китаїстика Г. Малера в «Пісні про землю» включена, насамперед, в інструментально-тембральні 

переваги, що презентовані, у цілому, в обхід пентатонных стереотипів заяви «китайщини» в музиці.Симфонія-

Кантата написана для високих голосів солістів – тенора й сопрано (з  текстами, звернених, переважно, до 

чоловічих персонажів), які співвідносні з колоритом фальцетного співу в китайській опері. Відповідно, 

оркестровий вступ в І частині («Застільна пісня про нещастя землі») фіксує високу теситуру звучання 

інструментів, з підкресленням трелі e-f у третій октаві, на тлі якої (як самозначимого змісту в комплексі «тоніки 

із секстою» основного a-moll'ю) проходить у валторни «тема землі», пронизливі звуки якої, відзначені 
динамікою forte у контексті «розрідженої» акордовості, співвідносні з китайською сона.  

Китайський зріз у трактуванні образів позначений у суто маскулінній добірці персонажів, що 

фігурують у тексті. Тільки в № 4 «Про красу» задіяні жіночі фігури - дівчини, що збирають лотос. Однак і тут 

у центрі композиції виявляється енергійна моторика, що втілює музично видіння кавалькади вершників, що 

вторгаються в споглядальний спокій жіночої спільнотьи. Всі інші номери - із чоловічою присутністю, що 

загострює концепцію звучання тенора й сопрано солістів в аналогії з фальцетованням чоловічих голосів у 

китайській класичній опері цзінцзюй.   

Символістський ракурс розуміння концепції твору позначається найбільш безпосередньо в 

образному прояві №№ 5 і 6 (п'єси «П'яниця навесні» і «Прощання»): світ «таємниці», непізнаваність 

істинного положення речей (див. № 5) або психологічне «подолання» цієї непізнаваності (№ 6). 

Інструментальний принцип мислення Малера-симфоніста ним самим усвідомлювався як успадкований від 

Р.Вагнера «оркестр змішаних тембрів», що в самого творця «Трістана» злагоджувалося із 

«мелодизованою гармонією» у фактурному розкладі.  

У Малера вагнерівська оркестральність корегована відвертою експансією мелодизованих структур, 

аж до введення стилістичних цитат з «банальних» джерел типу вуличних пісень (див.Скерцо «у манері 

Калло» з І Симфонії на тему жартівної студентської пісні «Братик Мартін»). Відповідно, оркестрове рішення 

містить певний крен убік техніки «чистих» тембрів - не вбираючи повноти цього технологічного підходу.  
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Звідси - щось від «фортепіанності» оркестрової палітри Дебюссі, у якого використання 

«нехарактерних» тембрів, регістрів і фактурних показників (див. «гобойність» звучання флейти в «Фавні», 

явна пристрасть до «нехарактерного гобоя» у варіанті аглійського ріжка, педальне використання струнних 

тощо) «вирівнює» тембральний оркестровий ряд [див. 5, 31-36]. Показовим є бажання Малера 

пропонувати у фортепіанному виконанні фрагменти своїх Симфоній, у яких на першому плані розміщена 

мелодійна активність регістрових «етажностей» звучання.  

Саме даний ефект максимально оголений в «Пісні про землю», а концентрована презентація - в № 

5 «П'яниця навесні». У ньому підголоскова активність складової вертикалі наповнена, насамперед, 

регістровими розшаруваннями, що дає прямі аналогії до гетерофонії звучання китайського оперного 

інструментарію. Створюється ілюзія «розчинення вертикалі», що своєрідно ілюструє тезу тексту про 

благополуччя світу в момент розквітаючої весни, тим більше, якщо дивитися на нього через скло келиха, 

наповненого хмільним.  

І якщо Ф.Клодон схильний зв'язувати символізм Малера з тенденцією «входити» у китайський 

музичний колорит і в пентатоніку зокрема (він указує не тільки № 3 «Про юність», де пентатоніка 

незаперечна, але також відносно № 4 «Про красу» і № 6 «Прощання», що є очевидною натяжкою), то той 

же Клодон у статті про Г. Лекьо відзначає «пуантилізм» і «передбачення пентатоніки» [6, 318] як сугубо 

символістські стилістичні показники: символістська «китайщина» - це не «живописання китайського», а 

опора на китайську статику вираження в подачі європеїстськи вирішених образів і залучення пентатонності 

заради «стирання дистанції часів і місця дії» у показі персонажів-символів.  

Вплив К.Дебюссі на Б.Лятошинського є очевидним за його першими Прелюдіями, що спеціально 

відмічувано в роботі автора даного нарису [11], де зроблений акцент на символістських аспектах даного 

впливу, помітного в сугубо інструментальному фортепіанному переломленні. Останнє завжди визначає 

пограниччя з імпресіонізмом, оскільки музичний  естетизм символістського світорозуміння при родніше 

реалізується в співвідношенні зі словом, тобто у вокальних жанорах. Тому наявність у Лятошинського 

вокального циклу ор.17 за трьома віршами поетів епохи Тан - Лі Бо, Ван Вейя й Цуй Гофу – покликана 

апробувати символістське стильове тяжіння високоталановитого українського композитора . 

Ідея тричастинного вокального циклу прямо співвідносить із аналогічними циклами К.Дебюссі 

(«Галантні свята», «Пісні Білитис»), тоді як звертання до китайських текстів ставить у безпосередній 

зв'язок з «Китайським ронделем» (у мелодиці якого немає ні грана пентатоніки). Як і в Дебюссі, 

Лятошинський зовсім не схильний створювати «фольклористську  вірогідність» у поданні китайського 

феномена, тобто відсутня така «китайська» ладово колористична деталь як пентатоніка, об'єктивно та, що 

складає основу мелодійного мислення Китаю від Старожитності до наших днів.  

Тричастинність вокального циклу Лятошинського має пряму аналогію до тричастинних же циклів 

Дебюссі (типу «Ноктюрнів», «Галантних свят», ін.). У зазначеному творі Б.Лятошинського є щось 

символічно більш значиме, чим отримана в завіт від Дебюссі тричастинна будова: це вищевідзначені 

жіночі міфологеми, натхненні української ментальністю - відверто Богородичні ознаки вигляду героїнь 

циклу Лятошинського, втілення  яких сполучене з образом-символом Місяця як зодіакальним символом 

Богородиці.  

Б.Лятошинський, як і К.Дебюссі, підключив складну хроматику в характеристику ладотональності 

твору, тим самим звертаючи увагу на асоціативну складність уявлень про Китай, поміщених у творі. Але є 

ще одна, надзвичайно характерна  для вибору українського композитора: наявність «вокальних каденцій», 

тобто вокального інструменталізму в чистому виді. Останні у вигляді розспіву на звук «А...…»займають 

досить скромне місце в № 1 вокального циклу – див. тт.27-29. Але такого роду розспів відкриває й 

завершує № 2, створюючи контури неравнооб’ємної тричастинності в даній композиції. І все-таки смислово 

зазначені вокалізи, що відкривають і завершують № 2, зовсім самостійні, сходять у європейській традиції 
до фігуративності церковної калофонії – згодом даний грецький термін Дж. Россіні переклав і ввів в оперні 

характеристики як bel canto, прекрасний спів, храмовий у своїх підставах.     

Такого ж роду безсловесна вокалізація становить відмітну ознаку № 3 у циклі, де в партії голосу 

показана безпосередньо в завершення романсу, у тт. тт. 21-31. Але сама фігура послідовності нот 

вокального пасажу, побудованого у вигляді «ланцюга кварт», утворює рефрен рондоподібної композиції, 

оскільки дана фігура відкриває у фортепіано звучання, на неї накладається декламація вокального рядка 

(тт. 1-4), у такий же спосіб вибудовується «друга експозиція» тт. 6-8 (Tempo I), потім тт. 10-11.   

екстове обґрунтування зазначеного вокалізу - відтворення пісні птаха. Фортепіанне проведення цих 

пасажів створює «передчуття-злиття» квітучої розкоші весни й пташинного світу. Так засобами музики 

Лятошинський від начал сполучав в № 3 втілення в єдності птахів і квітів - як канонічної теми класичного 

китайського живопису: «птаха-квіти» - поряд з темами «гори-води» і «речі й люди» (див.китайські назви 

«шен шуй», «хуа  няо» «жень у»). 

Весняний колорит образа тексту № 3 розкріпачує «пташиний спів» у цій фінальній вокальній п'єсі циклу 

Б.Лятошинського, тоді як №№ 1 і 2 присвячені поезії осіннього холодания й місячного світіння – як би 

досвітнього в № 1 і в спогляданні «довгої-довгої» ночі в № 2. А багатство місячного сяйва  співвідноситься з 

вокаліз'ною надмірністю № 2, тоді як вокаліз в № 1 сполучається з поданням місячного ж світла, але 
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«відстороненого» … грою на лютні. У цілому ці розспіви-каденції вносять особливого роду 

інструментальність співочої реалізації. 

Даний здійснений композицією Лятошинского «перехід» жіночих образів (№№ 1 і 2) у пташиний (№ 
3) відповідає стереотипам національної української міфології, що сходить до праслов'янської міфології 

Матері-Сва (Матері-Лебедя). Всі три тексти циклу вибудувані від імені жінки – і така «фемінізація» 

викладу для епохи Тан (до речі, і для наступної класичної епохи Сун) не випадковий: соціальний статус 

жінки в ці епохи класичної монархії був незрівнянно вище, ніж в епохи демократизації від XVIII до XIX вв. 

(до речі, і в Європі теж).  

Паралеллю об'ємному живопису Європи є музична функціональна гармонія, що була «зламана» 

К.Дебюссі (див.концепцію Р.Рети [10]) і О.Скрябіним, техніка-образ яких явно надихали Б.Лятошинського. 

Фактура вокальних п'єс Лятошинского є відверто гетерофонною за своєю природою, містить 

співвідношення, як і в Дебюссі, у Скрябіна паралелізми і бурдонні контрастно-поліфонічні накладення. 

Квінтова  вертикаль в № 1 відкриває звучання циклу (див. т.1) - а паралелі кварт насичують фортепіанні 

послідовності вступу (тт. 1-2) - порівн. з «ланцюгом кварт» у рефрені № 3 і завершальному вокалізі.  

Вихідна фраза вокального рядка (тт. 2-3)  вибудувана за звуками чорних клавіш, тобто заявлена 

пентатоніка, що у самого Дебюссі в «Китайському ронделі» ніяк не показана, але є присутньою у 

французького автора, як відзначалося вище, у Прелюдії № 8, що має підзаголовок «Дівчина з волоссями 

кольору льна». Тут Лятошинский явно скористався досвідом Г.Малера в його «Пісні про землю», також  на 

вірші танських поетів, у тому числі Лі Бо й Ван Вея, де елементи символістсько-імпресіоністського втілення 

дані в № 3 «Про юність» і  сполучені з пентатонною мелодикою. Так фольклористський натуралізм у 

німецькій школі своєрідно коректує знайдені у французькому музичному запасі засоби втілення «вражень» 

і «таємниці Марення» (якщо сформулювати образне зосередження імпресіонізму й символізму від 

етимології й асоціативного ряду цих слів-термінів).  

Ці «оглядки» на німецький досвід, зокрема, на протосимволістські  складові засобів Р.Вагнера, також 

органічні для Б.Лятошинського й, як бачимо, досить відверто заявлені буквально в перших же тактах 

вокального циклу, написаного, у цілоому, «за Дебюссі». І такого роду компіляція становить вихід на 

відкриття оригінального погляду на імпресіонізм-символізм українського автора, тому що для України в 

цілому (і про цьому спеціально сказано в роботі автора даного нарису [11]) близькість до німецьких джерел 

більш  виражена, чим у родинному за багатьма іншими параметрами російському мистецтві.  

І в цій солідаризації з Малером Лятошинський проявляє додаткову «поправку на Вагнера»: друга 

фраза (тт. 5-6) і наступні утворюють «викривлення лінії» пентатонного контуру. До речі, обидві фрази 

йдуть по опорним точкам фігури Хреста: fis¹- fis²- cis²- fis², f²- e²- a²- d², що симптоматично для символізму, 

який уникає мовного єства інтонування «хвильовими» контурами. Повернення до пентатонної «чистоти» 

інтонування відновлюється в тт. 10-11, зберігається в цій якості в серединній побудові тт. 14-18. Знову 

«спотворювані» хроматичними «детонаціями» побудови виявляються в тт. 19-21, але тріумфують у тт. 22-

23. А у тт. 24-26 представлене пряме цитування пентатонного ходу в підтримці його «малим вокалізом» . А 

завершення - «зламування» пентатонності в тт. 28-31, тоді як пентатонний - «знаковий» - хід по чорних 

клавішах виявляється завершальною для першої п'єси побудовою. 

№ 1 циклу складений за віршами Цуя Гофу, назва позначена як ретро-зміст стилізації поетичних 

попередників: «Стародавнє». Виклад іде від першої особи, від ліричного героя в жіночому обличчі, 
представлений монолог милування-захоплення красою осінньої прохолоди й зніяковілості перед блиском  

місячного світла.   Вертикаль фортепіанної фактури майже суцільно складається із квартових паралелей - 

на тлі бурдонного звучання переважно квінтових педалей.  

Сукупно будова висотностей указує на ту «тональну серійність», орієнтовану на трьох-

чотирьохзвучну серію квартово-квінтових зчеплень, які стали орієнтиром музики імпресіоністів-символістів. 

Розкиданість мелодійного контуру тут солідарна з уявленням про «китайський інструменталізм співу». Але 

вибудованість цього «східного екзотизму» у системі європейської музичної сфери привносить той 

показовий колорит, що йде від «хрестного» зачину вокальної партії: схована поліфонія, тобто 
співвіднесеність із церковною абстракцією мелодизму, що йде від мовної «душевної» експресії – і тим 

інтонацийно-фактурно Лятошинський наближає звучання до «рондельності», тобто колориту зв'язку з 

духовним жанром, не позначаючи його спеціально в назві.  
Тональний центр – Fis, дієзна  насиченість якого асоціює з блискучим сяйвом чистих тонів «ранньої 

осені». Не забуваємо, що символіка Fis визначена хроматизованою версією значеннєвості цієї тональності 
спрямованістю до F, що має стійке навантаження пасторальності-матеріалізованості в естетиці 

барокко/класицизму й романтизму. 

Другий номер циклу – на вірші великого Лі Бо, поета-лицаря, відзначеного найменуванням сянь, що 

вказує на визнання його Обраності. У цій вокальній п'єсі, назва якої визначено місцем дії «У яшмових 

східців», є,  також як і в № 1, ланцюг квартових паралелізмів - у вигляді «стрічки» хроматизованих 

послідовностей у тт. 2-6, що відповідають опису «східців з яшми», тобто гарно вибудуваного порога 

будинку в першому рядку тексту. Так підкреслена співвіднесеність опису «чисто вимитих золотих  східців» 

на початку п'єси № 1 - з милуванням «східцями з яшми» у Лі Бо, які є не тільки тими що вводять у будинок, 
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але й в «іній осінній», і в повноту «далекого осіннього місяця», що в контексті жіночого вигляду ліричного 

героя становить смуток про настання «холоду далекої осені» життєвого шляху.  

І східці «принадності осіннього зів'янення» підкреслені фактурними пластами, що охоплюють кожний 

наступний рядок. Як відзначалося вище, «східці з яшми» з «інеєм осіннім» у музиці йдуть у показі 

квартових паралельностей у фортепіано тт. 2-6. Другий рядок - «мокре мереживо панчохи», бажання 

відгородитися «кришталевою фіранкою» від суму осіннього холоду, - мелодійні мотиви чергуються у 

фортепіано й голосу, тільки в інструмента мелодизм містить прикрашаючі ходи,   форшлаги  (тт. 7-11), що 

переходять у біритмічні сплетіння на педалі (тт. 12-14). А підсумковим образом виявляється - «ясне світло 

дальнього осіннього місяця», що відзначено «іскорками» мелодійних стаккатто-ходів фортепіано в регістрі 

челести (тт. 15-18).  

Тональний центр викладу – В, а наявність мінорної терції des у завершальному щодо каденціъ 

обороті сполучено з показом ges, що дає ефект цілотонного наближення «двічі мажору».  Тональність В – 

в ієрархії Піфагора [4, 239] – відносить до «нематеріальних сутностей» втілень «небесних Сил». Зважаючи 

на все, ця музична символіка «покриває» словесно-предметні асоціації тексту світлом Осіяності. 

Третя вокальна п'єса циклу, втілена назвою «Потік, де співає птах», позначена опорою на вірші Ван 

Вея, що співвідноситься славою із сянем  Лі Бо. Вище відзначене зосередження віршів поета на жанровій 

типології «хуа  няо» (« птахи-квіти») – сам монолог даний як би від птаха, що самотньо живе в горах. Це 

місце дії – гори, згадування й у назві потоку, вод (див.образ «шэн шуй», «води й гори»), з'єднує із 

символікою світу. Нагадуємо, що гірська твердінь і водна стихія суть животворящі джерела 

світоулаштування не тільки у філософії Китаю, але й у біблійних заповідях Європи –- вихідний акт 

Божественого творення є виділення з первинного хаосу тверді й вод. 

Лятошинский, поставивши п'єсу за віршами Ван Вея на третє, завершальне місце в циклі, тим самим 
порушуючи хронологію природного проходження осінь – зима й пропонуючи текст про весну, використовував 

художню логіку, одного раз відпрацьовану в «Пісні про землю» Г.Малера. У цьому вокальному циклі 

австрійського композитора № 1 узагальнюючий («Застільна пісня про нещастя землі»), № 2 - «осінній 

портрет» («Самотній восени»), а потім №№ 3-5 присвячені весні («Про юність», «Про Красу», «П'яниця 

навесні»; правда, що завершує № 6 - «зимовий шлях» («Прощання»). Однак у наявності не хронологія зміни 

пір року, але акцентуація етапів життєвого шляху, природи й людини, поза прямою аналогією з послідовністю 

річного порядку - і цей же принцип у Лятошинского: «осінні заморозки»» № 1 («Стародавнє»), осіння вогкість 

№ 2 («У яшмових східців») – і весняний порив в № 3 («Потік, де співає птах»).  

Але в Лятошинского є те, що начисто відсутнє у Малера: у тексті його циклу в усіх номерах фігурує 

поетичний символ місяця як одного із найбільш стійких образів-констант поетичного бачення пироди. 

Помітимо, досконалість небесного нічного світили й захоплює – і лякає спостерігаючих  його.  За текстом 

вокальний цикл Лятошинського – являє собою «ноктюрни»  (порівн. із цією же назвою симфонічний цикл у 

Дебюссі). Як це узагальнене у О.Маркової [8, 170], «Ноктюрни» Дебюссі – це деякі ідеальності 

символістських «предметних невловимостей» («Хмарки», «Свята», «Сирени»).   

У віршах, обраних Лятошинським, ясність місяця демонстративна й постійна в нічних-сутінкових 

митях, як і в навколишніх предметах. І якщо в перших двох номерах («Стародавнє», «У яшмових східців») 

провідним виявляється мотив «жень у» («люди й речі»)  в особі споглядаючої красу й холод-вогкість осені 

героїні, то в третій вокальній п'єсі – сукупність птахів-квітів і гір-потоку (« хуа-ньяо», «шен шуй»): фінальна 
п'єса явно компенсує «диханням весняної природи» (в особі «птаха, що самотньо живе в горах») осінню 

рефлексію самотньо сумуючої жінки.  

Як відзначено вище, квартові послідовності «гронами» по вертикалі представлені в №№ 1 і 2, 

утворюють мотив-рефрен третьої п'єси, завершуючись вокалізом на цій квартовій тематичній фігурі. 

Оскільки даний тематичний елемент концентрований у музиці до першої й у завершення другої строфи,  

то зазначений квартовий пасаж, за законами вокальної риторики, покликаний втілити «пташину гру», а 

вокальне відтворення його становить вищу точку втілення захвату красою природи.  

Будова № 3 циклу представляє, не менш № 2 на вірші Лі Бо, концепцію «міні-поеми», оскільки 

двострофна  композиція тексту дана в музичному переломленні репризною двочастинністю, де перший 

розділ (тт. 1-11) відзначений опірністю квінтового ряду у вертикалі E-h-fis-cis¹-gis¹. У цілому тонально 

здійснюється співвіднесеність устоїв фінальної п'єси з высотностями № 2. Що стосується висотних 
контактів з № 1 (опірність Fis), то цього роду опірність показана також в № 3 за допомогою секундового 

зіставлення вихідного квінтакорда від Е с аналогічною структурою від Fis (у т. 6, аналогічно в репризі т.20). 

У результаті мелодично опорно у фінальній п'єсі показані основні утої двох попередніх вокальних п'єс 

циклу, створюючи інтервально-висотний синтез у  завершальному номері.  

ХХ століття внесло в тональну символіку додаткові відтінки: наскрізним для минулого сторіччя 

мотивом став обігруваний в тональних устоях цілого мотив e-f-e як образ «нещасть землі», порівн. із 

середньовічною символікою miseria-famеs-miseria, « убогість-голод-убогість» - як духовне збідніння душі, 

що матеріалізовано трактується в «Гармонії світу» П.Хіндеміта [7, 198-199]).  Показовим є «влучення» 

Г.Малера в символічну висотну діаду e-f у першому ж номері «Пісні про землю» з назвою якого («Застільна 
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пісня про нещастя землі») сполучене використання дисонантно звучної тоніки від а у вигляді тоніки із 

секстою (див.про це вище).  

Таким чином, виділення Лятошинським  устоїв Е-Fis у своєму циклі «вписує» твір в «лейттональні» 

тяжіння музики ХХ століття, підсилюючи в той же час символічне навантаження змісту музики комипозиції. 

Висновки. Символістські аспекти творчого методу Г.Малера й Б.Лятошинського виявляються чітко, 

по-перше, самим змістом звертання до китайської класичної поезії, що воскресає староєвропейську 

манеру статично-споглядального, нормативно-естетичного осмислення світу – у його досконалості й 

бідуваності (див. наявність і в Малера, і в Лятошинского  «лейттональностей ХХ ст.» у вигляді опорностей  
Е-f/Fis). Пентатонність стає периферійною ознакою музичного втілення китайської поезії, сполучаючись 

скоріше із загальсимволістським-староцерковним колоритом безполутонового мелодизму. По-друге, 

інструментальні партії «Пісні про землю» Малера й фортепианна партія циклу на вірші китайських поетів 
Лятошинського демонструють особливого роду лінеаризацію фактури, що категорично відстоїть від 

гомофонно-гармонічних конструкцій творів європейської класики Нового часу, наближаючись до лінеарно-

гетерофонних побудов китайської театральної інструментальності.  
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Мета роботи- розглянути творчі заходи (конкурси, фестивалі, концерти) як дієву форму оптимізації  активності студентів – 
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дієвої форми оптимізації активності студентів-хореографів. Наукова новизна обґрунтовує  подальше визначення прогалин у темі 
дослідження творчих заходів як дієвої форми оптимізації активності,  які можна розглядати як технології новітньої  концепції, тобто 
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похода для раскрытия проблематики творческих мероприятий как  действенной формы оптимизации активности студентов-
хореографов. Научная новизна  обобщает дальнейшее исследование представленной темы, которую можна рассматривать як 
технологию новейшей концепции, тоесть ориентирование на конечный результат. Выводы. Активность рассматривается 
современной наукой как приоритет в творческом обучении. Именно творческие мероприятия привлекают студента-хореографа 
к активности с целью самоформирования личности как профессионального мастера сферы искусств. Студент будет 
направлять приобретенные творческие и пластические навыки к дискурсу профессионального роста, что будет ориентировать 
его к стабильным результатам в разрешении практических задач, обучении и танцевальной деятельности. 
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Creative activities as a form of activity optimization of students - choreographers 
Purpose of Article. To examine creative activities (contests, festivals, concerts) as an effective form of optimizing the activity of 

students – future choreographers. The methodology  of the research lies in applying systematic approach to revealing the issues of creative 
activities as an effective form of students – choreographers’ activity optimization. Scientific novelty  explains the further determination of gaps 
in the topic of research of creative activities as an effective form of optimization, which can be considered as technologies of the newest 
conception, that is, the orientation to the final result. Conclusions. The activity is considered by modern scientists as priority precondition for 
creative education. It is the creative events that encourage students, the future choreographers to activity in order to become a self-forming 
personality as professional artists. The student will turn the acquired creative and professional-plastic skills to the discourse of a career 
promotion, which will direct him to the stability of the results in solving practical tasks, learning and chorographical activities. 
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Актуальність теми дослідження. Сучасний  вітчизняний культурно-освітній простір володіє цілим 

арсеналом різноманітних форм, засобів і методів стимулювання активності студентів. Провідними з-поміж 
них є творчі заходи, які можна вважати інтерактивними засобами активної діяльності.  Така форма не є 
новою в мистецтвознавстві, культурології, педагогіці, її популярність щораз зростає – відтак, широко 
досліджується проблема впровадження інтерактивних форм в культурно-освітньому процесі.  

Аналіз досліджень і публікацій. Деякі аспекти досліджуваного питання знайшли своє відображення в 
роботах провідних сучасних хореографів, культурологів, педагогів та психологів: О.Мартиненко, 
О. Плахотнюка, М. Погребняк, Т. Сердюк, Л. Савчин, Д. Шарікова, С. Виткалова, Г. Грибан, А. Гусєва, 
С. Зуєва та ін. 

Водночас, зазначене питання має прогалини у науковому висвітленні. Творчі заходи, як культурний 
феномен, мають специфічну джерельну базу, а саме: численні сценарії, програми, буклети, протоколи 
засідань журі, періодичні видання й інформаційні звіти, які опрацьовує Національна Публічна Бібліотека 
України [1].  

Мета статті – розглянути творчі заходи (конкурси, фестивалі, концерти) як дієву форму оптимізації  
активності студентів – майбутніх хореографів. 

Виклад основного матеріалу. Застосування інтерактивних форм (конкурси, фестивалі, концертні 
програми) при вивченні спеціалізованих дисциплін є одним із провідних способів стимулювання активності 
студентів-хореографів. Адже майбутній педагог-хореограф має бути компетентний не лише у обраній сфері 
діяльності та вивчати базові спецдисципліни, але й використовувати активні підходи, які би полегшили 
усвідомлення та запам’ятовування матеріалу й, відповідно, демонстрацію набутих практичних навичок. 
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Конкурси класичного і сучасного танцю для професійних танцювальних компаній, професійних 
танцюристів, любительських танцювальних колективів, танцюристів-аматорів, професійних та аматорських 
танцювальних шкіл відбуваються в багатьох країнах європейського співтовариства. Конкурси є важливими 
танцювальними  подіями, своєрідною точкою відліку для багатьох танцюристів. 

Чималим досягненням конкурсів  є те, що кожен рік змагання та фестивалі безупинно набирають 
обертів, зростає зацікавленість в чисельній участі  танцівників, а також високий фаховий рівень учасників 
інших сфер мистецтва. Метою конкурсів є об’єднання професійних та аматорських танцюристів. Саме 
через конкурс таланту і техніки учасники обмінюються мистецькими ідеями та набутим досвідом. 
Адміністрація конкурсів  виокремлює  кращих  танцівників  нагородами  та визнанням. Отримуючи премії та 
стипендії, конкурси слугують мотивацією для подальшого  професійного зростання та кар’єри танцівників. 

Так, у телевізійному міжнародному  фестивалі-конкурсі вокально-хореографічного мистецтва 
«Ялтинський берег-2013» уже всьоме брали участь і студенти кафедри хореографії  Рівненського 
державного гуманітарного університету. «Ялтинський берег» - це масштабна подія Всеукраїнських 
громадських організацій «Союз вокалістів України», «Асоціація сучасного та естрадного танцю України» і 
ТОВ «Art Ukraine». 

Вперше фестиваль відбувся у 2007 році. Відмінною особливістю фестивалю є те, що всі заходи 
(фестивалі, майстер класи, конференції) та проживання проходили  в єдиному середовищі. Участь у ньому 
брало близько 2000 учасників з України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Грузії, Італії, Франції, США, 
Угорщини, Естонії. Протягом трьох днів  фестивалю журі напружено працювало, оскільки оцінювати 
високий рівень учасників надто складно. 

Щороку на заході відбиралися  кращі вокалісти і танцюристи для участі у Міжнародних фестивалях, 
поїздку на які організовує ТОВ «Art Ukraine». Лауреати та дипломанти відділення хореографії  отримують 
бали в міжнародному  рейтингу, які дають можливість отримання додаткових квот для участі в Чемпіонаті 
Світу (IDF). 

Переважна частина фестивалів та конкурсів працюють на основі субсидій органів місцевого 
самоврядування, спонсорів, меценатів, на умовах самоокупності, відтак, виступають  як форма державної 
політики, національного престижу, модель пропаганди мистецтва танцю. 

Мета фестивалів – збереження мистецької спадщини, розвиток та примноження кращих традицій 
мистецтва; підвищення престижу виконавців-танцівників і творчих колективів, формування креативного 
мислення щодо організації освітнього процесу в закладах освіти; обмін досвідом і творча співпраця з 
проблем професійної підготовки майбутніх фахівців сфери мистецтва танцю.  

Ймовірно, що без інновацій сучасна культурно-освітня парадигма втратить смисл освітнього 
процесу. Тому особливо інтерактивні заходи (конкурси, фестивалі, концертні програми) міцно закріпилися 
в культурно-освітньому процесі й мають можливість стимулювати активність студентів, майбутніх  
хореографів. Інтерактивний  творчий захід – це до певної міри метод навчання, завдяки якому студенти 
сприймають та засвоюють матеріал на місці практичної діяльності. 

Використовуються інтерактивні форми навчання у всьому мистецькому просторі – образотворчому 
мистецтві – здебільшого пленери; сценічному мистецтві – драматичні постановки; музиці – концертна 
діяльність; хореографії – конкурси, фестивалі, концерти.  

Формотворчий процес сутності оптимізації активності студента-хореографа  володіє цілим рядом 
розроблених технологій, де уже впроваджено інтерактивні засоби і методи. Таке національне багатство, 
як-то народний чи народно-сценічний танець створює всі умови для якісного вивчення спецдисциплін 
хореографічного спрямування, для застосування набутих знань і вмінь безпосередньо на практиці.  

Так, студенти, які здобувають фах хореографа, є активними учасниками регіональних, 
всеукраїнських та зарубіжних мистецьких акцій. Адже в широкому розумінні танець – це своєрідний 
конденсат духовної історії людства від найдавніших часів і до сьогодення. 

З огляду на це, маємо підстави привернути увагу до традиційного щорічного  Всеукраїнського  
фестивалю зі спортивно-бальних танців «Різдвяний бал – 2017» - своєрідне завершення року, який 
відбувся в м.Рівному наприкінці грудня. На два дні  Палац культури «Текстильник» перетворився на 
знімальний майданчик знаної столичної телепрограми. Серед гостей чотирнадцятого «Різдвяного балу» 
демонструвала високе мистецтво танцю відома хореограф Олена Шоптенко з шоу балетом «Hush Dance 
Production». Вони представили  танцювальне шоу «GeomeTHREE» - хореографічний триптих, у якому 
класичні бальні танці яскраво взаємодіють з елементами сучасних стилів. Авторська робота пропонує 
свіжий погляд на бальний танець ХХІ століття, наповнює його новими почуттями і досконалою симетрією. 
Концепція постановки розкривалася в трьох танцях – шляхетність ніжного вальсу змінюється спалахом 
адреналіну в танго, а завершується яскравим драйвовим свінгом.  

Цей творчий захід було знято на відео для подальшого використання його в освітньому процесі. 
Адже ефективним презентаційним інструментом, за допомогою якого наочно та цікаво можна 
продемонструвати набуті навички, вважаються відеоуроки, які є активним засобом танцювальної естетики 
та аудиторного навчання. Суттєвою перевагою такого виду роботи є економія часу та фінансів, крім того, 
студенти не лише можуть бачити результати постановки на моніторах комп’ютерів чи екранів проектора, а 
й оволодівати практичними навичками самостійного спостереження та аналізу. 
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Інтерактивне учення вважається дієвим методом інтенсивної активації діяльності студента й 
уможливлює вирішення одночасно кількох  завдань, основними  з яких є розвиток комунікативних вмінь та 
навичок студентів, а ще стимулювання активності – рухової, пізнавальної, навчальної, громадської. 

Характерним проявом професійної діяльності майбутніх хореографів є рухова активність. Будь-який 
рух можна назвати активним. Не достатній руховий режим негативно впливає на стан здоров’я. Завдяки 
тому, що танець має стрімку рухову амплітуду, в зовнішньому середовищі мистецтво хореографії виступає 
пріоритетним засобом формування як професіоналізму, так і фізичного здоров’я [2]. Наукові роботи 
М. Булатової, Г. Грибана, В. Григор’єва, Б. Шияна уможливили оцінку актуальності цього питання. 

Очевидно, що від розв’язання проблем пізнавальної активності залежить якість і ефективність 
інтересу до навчання, формування власної думки та майбутньої професійної діяльності, зрештою – 
підготовка до життя. Пізнавальну активність студентів, які здобувають фах хореографів, можна розглядати 
як шлях здобуття нової інформації засобами взаємозв’язків між модерними явищами світового рівня з 
різних точок зору. Адже пізнавальна активність спрямована на стимулювання загальних інтересів і потреб 
для досягнення мети і життєвих цілей. Аналіз наукових джерел засвідчує, що пізнавальна активність є 
предметом дослідження праць Ю.Бабанського, О.Мордковича, І.Харламова та інш. 

Навчальна  активність спрямовує студентів, які здобувають хореографічну освіту, цілеспрямовано 
скеровувати свою працездатність на засвоєння нових психологічних норм і критеріїв соціокультурного 
розвитку. Саме активність у танцювальній діяльності мотивує участь у інноваційних формах організації 
концертів та фестивалів. З огляду на це, такі творчі заходи найбільш інтенсивно впливають на особистісне 
зростання та професійне становлення студентів. Так вони набувають професійно важливих знань, умінь і 
навичок. Врешті, це спосіб професійного самовизначення і трансформації соціально-професійного аспекту 
«Я-концепції», завдяки чому формуються новоутворення студентського віку – професійна ідентичність, 
професійна рефлексія, готовність до професійної діяльності. 

Таке учіння містить в собі виховну та пізнавальну функції, зокрема, допомагає встановити емоційний 
контакт між викладачем і студентами, у взаємодії учасників колективу, привчає студентів працювати 
індивідуально та в групах, прислухатися до думки інших, підвищує мотивацію до навчання, рівень знань, 
формує креативні здібності, взаємоповагу та ін. Навчити студентів вчитися, самостійно знаходити 
необхідну інформацію та вміти її правильно застосовувати – це вимога, яка ніколи не втратить своєї 
актуальності. Адже з плином часу активність викладача проектується на активність студента, тому надто 
важливо використовувати інтерактивні методи, а особливо їх мистецьку складову – конкурси, фестивалі, 
концерти під час навчання.  

Саме нині активна громадська поведінка все частіше розглядається як життєтворча сила, що керує 
процесами розвитку особистості, відображає рівень розвитку громадської свідомості, громадської культури 
особистості, визначає шлях засвоєння людиною духовного та культурного потенціалу суспільства, 
зумовлює становлення свідомої, відповідальної, соціально-небайдужої особистості. Громадська активність 
є засобом розвитку,  визначає рамки та зміст суспільних, суспільно-владних відносин, впливає на процеси 
демократизації у державі і загалом виступає провідним чинником суспільного благополуччя. Відтак 
природно, що громадська активність (студентів – Л.С.) набуває статусу життєорієнтаційної функції, а 
проблема визначення чинників, які зумовлюють її розвиток, є однією з вельми актуальних проблем 
сьогодення [3].  

Незважаючи  на дистанційну форму навчання, у лютому місяці 2018 року студенти кафедри 
хореографії РДГУ активно пропагували мистецтво танцю на конкурсах народно-сценічного танцю. 
Студенти РДГУ, майбутні хореографи, взяли участь у першому міжнародному конкурсі молодих 
балетмейстерів «Dance Generation». Організатор конкурсу – Інститут мистецтв Київського університету 
імені Бориса Грінченка. Конкурс був абсолютно унікальною подією, адже важлива в хореографії робота 
балетмейстерів не залишилася поза увагою. Близько ста учасників з України і Великобританії змагалися 
за визнання. Наші студенти достойно виступили і стали лауреатами та дипломантами конкурсу. 

Конкурсно - фестивальні заходи надзвичайно популярні в Україні та за її межами. Учасники та гості 
мистецьких заходів активізують етнокультурну складову фестивального руху. Тому сучасні заходи розмаїті 
своїм наповненням, культурним рівнем, професійним досвідом. Джерела народної спадщини є своєрідною 
живицею репертуару аматорських колективів; відбувається невпинний процес інтеграції між народами, 
відтак – народним і професійним мистецтвом. Нечисленні фольклорні твори надають можливість їх 
актуалізації сучасному поколінню молоді та довершеному  узагальненню витоків  активності її студентської 
складової.  

Кожні три роки в м. Рівному відбувається етнофестиваль «Древлянські джерела», який активно 
популяризує етнічну поліську культуру – музику, пісню, танець. Посилення зацікавленості до мистецької 
спадщини демонструють художні колективи Польщі, Латвії, Словаччини, Франції, Туречччини та ін. 
Урочистості та загальний парад створюють незабутню феєрію, настрій, формують почуття гордості за 
український народ та вміння популяризувати національне мистецтво.  

Тематична спрямованість зазначеного фестивалю наповнює творче середовище майстер-класами  і  
творчими лабораторіями, що сприяє вирішенню провідних завдань – формуванню позитивного образу 
української культури; розширенню культурних зв’язків між країнами, регіонами; реалізації національної 
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культурної політики. Чітко продумана організація фестивалю сприяє залученню великої кількості учасників 
та гостей і наповнює захід глибоким ідейним змістом та виховним значення. 

Слід додати, що географія учасників фестивалів і конкурсів є показником зростання авторитету 
мистецьких проектів. До того ж історико-культурний розвиток передбачає залучення різних культур до 
єдиного середовища, що само по собі є інтегруючим чинником в мистецькому житті творчого простору. 

Успіх в організації творчих заходів чітко моделює концепцію художньо-естетичної сфери. 
Безперечно, важливо, що до процесу участі у фестивалях, конкурсах, концертах залучено певну кількість 
людей як творчих професій, так і менеджерів, які реалізують свої потенційні можливості і розглядають 
участь в акціях як важливий інструмент громадського впливу. Глобалізація політико-економічних процесів 
культурної інтеграції уможливлює дієвість соціально-мистецьких форм культурного співробітництва – 
фестивалів, конкурсів, концертів. 

Незалежно від часу свого виникнення, численні мистецькі заходи мають властивість слугувати 
сучасності, бути актуальними для всіх поколінь, бо вони в довершеній формі художньо типізують 
загальнолюдські життєві  явища, влучно узагальнюють етику людини. Все це з успіхом використовується в 
освітньому процесі для духовного збагачення і виховання нових поколінь. Національна Доктрина розвитку 
освіти знайшла своє вираження в положеннях Законів України «Про мову», «Про освіту», Державної 
національної програми «Освіта» («Україна XXI століття), а також у концепції національного виховання, 
Державній програмі охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини, які спрямовані на 
опанування підростаючими поколіннями національного культурного досвіду. 

Джерельна база досліджуваного питання засвідчує, що цю проблему слід розглядати значно глибше 
і ґрунтовніше.  Оскільки індекс активності сучасного студента знаходиться на  досить помірному рівні,  
тому  фестивалі, конкурси, концерти обумовлено виступають частиною їх активного способу життя, 
світогляду. А безпосередня участь у мистецьких заходах задовольняє художні, естетичні, рекреаційні та 
гносеологічні потреби [4]. 

Наукова новизна. Творчі заходи в сучасному культурно-освітньому середовищі є моделлю 
оптимізації, які можна розглядати як технології новітньої  концепції, тобто орієнтації на кінцевий результат. 
Оптимізація має здатність представляти, унормовувати та об’єднувати оригінальні технології культурно-
освітнього процесу, які визначають розробку, використання, демонстрацію нового бачення  традиційних 
форм і стимулювання творчо-пізнавальної активності студентів. 

Висновки. Стратегічною метою будь-якого творчого заходу (фестивалю, конкурсу, концерту)  є 
насамперед реалізація його  художньо-естетичної концепції, яка вирізняє мистецькі проекти в їх розмаїтті. 
Водночас їх можна розглядати як дієву форму оптимізації та стимулювання активності студентів-
хореографів. 

Динаміка сучасного світу вимагає не стільки наявної певної суми знань, скільки вміння їх здобути та 
осягнути, при цьому формуючи відповідні компетенції і здатність до активного професійного розвитку. 
Активність розглядається сучасними науковцями як пріоритетна передумова творчості. Саме активність 
спонукає студента, майбутнього хореографа, до творчої діяльності з метою самоформування особистості як 
професійного митця. Активізація повинна відбуватися системно, планомірно. Себто, організаційно-методичні 
засади творчих заходів обумовлено  впливають на діяльність студентів. Відтак, студент скеровуватиме 
набуті творчі та професійно-пластичні навички до дискурсу фахового зростання, що й спрямує його до 
стабільних результатів у розв’язанні практичних завдань, навчанні та танцювальній діяльності. 
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ХУДОЖНЬО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ДИСКУРС БАХІАНСТВА У ГЛОКАЛІЗОВАНОМУ 
ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ РЕЦЕПЦІЇ КЛАВІРНОЇ ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРА У ЛЬВОВІ) 

 
Мета роботи – дослідити художньо- інтерпретаційний дискурс клавірної творчості Й.С. Баха, її рецепцію у місті Львові як об’єкт 

глокалізованого культурно-мистецького середовища. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні історично-
музикознавчого, мистецтвознавчого, культурологічного та аналітичного підходів, що дало змогу проаналізувати основні засади 
критеріїв глокалізації, інтенсивність глобальних і локальних взаємодій та швидкість глокальних реакцій на прикладі рецепції та 
поширення творчості Й.С. Баха, простежити певні моделі інтерпретації в історичній перспективі, з урахуванням власних історично 
сформованих мистецьких пріоритетів та смаків львів’ян. Така методологія дала змогу акцентувати сучасний, постмодерний етап 
глокалізації культурно-духовних процесів в проекції на інтерпретаційний дискурс доробку Й.С. Баха в конкретному регіоні. Наукова 
новизна полягає у формулюванні дефініції художньо-інтерпретаційного дискурсу, в розширенні уявлень про співвідношення 
глобалізованого та глокалізованого соціокультурного середовища, в дослідженні виконавського дискурсу клавірного доробку Й.С. Баха 
у Львові крізь призму його мистецько-культурних традицій і надбань. Висновки. Домінуючими видами взаємодій між глобальним і 
локальним стає у Львові активна апперцепція визнаних світових моделей інтерпретації клавірної музики Й.С. Баха. Її художньо-
інтерпретаційний дискурс і традиції рецепції відзначаються симбіозом зовнішніх факторів та внутрішніх чинників. Одночасне існування 
романтичного, автентичного виконань, обробки творів німецького композитора джазовими піаністами – ця багата палітра збагачує 
бахівський компендіум у глокалізованому художньо-інтерпретаційному просторі міста Львова. 

Ключові слова: глокалізація; глобалізація; художньо-інтерпретаційний дискурс; Й.С. Бах; клавірна творчість; рецепція; піаніст. 
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Художественно-интерпретационный дискурс бахианства в глокализированном пространстве (на примере рецепции 
клавирного творчества композитора в Львове) 

Цель работы – исследовать художественно-интерпретационный дискурс клавирной творчества И.С. Баха, его рецепцию во 
Львове как объект глокализованого культурно-художественного пространства. Методология исследования основана на применении 
историко-музыковедческого, искусствоведческого, культурологического и аналитического подходов, что позволило проанализировать 
основные принципы критериев глокализации, интенсивность глобальных и локальных взаимодействий и скорость глокальных реакций 
на примере рецепции и распространения творчества И.С. Баха, проследить определенные модели интерпретации в исторической 
перспективе, с учетом собственных исторически сложившихся художественных приоритетов и вкусов львовян. Такая методология 
позволила акцентировать современный, постмодернистский этап глокализации культурно-духовных процессов в проекции на 
интерпретационный дискурс наследия И.С. Баха в конкретном регионе. Научная новизна заключается в формулировке дефиниции 
художественно-интерпретационного дискурса, в расширении представлений о соотношении глобализированной и глокализованной 
социокультурной среды, в исследовании исполнительского дискурса клавирного наследия И.С. Баха в Львове сквозь призму его 
художественно-культурных традиций и достижений. Выводы. Доминирующими видами взаимодействий между глобальным и 
локальным становится в Львове активная апперцепция признанных мировых моделей интерпретации клавирной музыки И.С. Баха. Ее 
художественно-интерпретационный дискурс и традиции рецепции отмечаются симбиозом внешних условий и внутренних факторов. 
Одновременное существование романтического, аутентичного исполнения, обработки произведений немецкого композитора 
джазовыми пианистами – эта богатая палитра обогащает баховский компендиум в глокализованном художественно-
интерпретационном пространстве города Львова. 

Ключевые слова: глокализация; глобализация; художественно-интерпретационный дискурс; И.С. Бах; клавирные 
творчество; рецепция; пианист. 
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Artistic and interpretative discourse of bachianism in the glocalizated space (on the example of the reception of the 
composer’s clavier music in Lviv) 

The Purpose of the Article is to investigate the artistic and interpretive discourse of J.S. Bach’s clavier creativity, its reception in Lviv 
as an object of globalized cultural and artistic surroundings. The methodology of the research is based on the application of historical, 
musicological, artistic and critical, culturological and analytical approaches, which enabled to analyze the basic principles of the criteria of 
globalization, the intensity of global and local interactions and the speed of the global reactions on the example of reception and the spread of 
Bach’s creativity, to trace certain models of interpretation in the historical perspective, taking into account historically formed artistic priorities and 
tastes of Lviv residents. Such a methodology made it possible to accentuate the modern and postmodern stages of the globalization of cultural 
and spiritual processes in the projection into the interpretive discourse of Bach’s creation in a specific region. The scientific novelty consists in 
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formulating the definition of artistic and interpretive discourse, in expanding the notions of the globalized and glocalizated socio and cultural 
surroundings, in the study of the performing discourse of the Bach’s clavier works in Lviv through the prism of its artistic and cultural traditions 
and achievements. Conclusions. The dominant views of the interactions between global and local are the active apperception of recognized 
world models of the interpretation of Bach’s clavier music in Lviv. Its artistic and interpretive discourse and traditions of reception are 
characterized by a symbiosis of external factors and internal conditions. The simultaneous existence of romantic, authentic performances, the 
performing of works by the German composer with jazz pianists enriches the rich palette the Bach’s Compendium in the glocalizated artistic and 
interpretive space of Lviv. 

Key words: globalization; glocalization; artistic and interpretive discourse; J.S. Bach; clavier creativity; reception; pianist. 

 
Актуальність теми. У сучасному культурному континуумі активно взаємодіють глобалізовані 

духовно-культурні цінності й локальні, пов’язані з множинністю традицій національних культур. Недаремно 
вислів «Think globally, act locally!» став мотто нинішньої генерації у різних контекстах сьогодення.  

На прикладі сприйняття у місті Лева клавірної творчості Й.С. Баха, яка продовжує викликати 
перманентне зацікавлення на різних просторово-часових та географічних координатах, варто з’ясувати, яким 
чином поєднались зовнішні, глобальні фактори у її рецепції та місцеві культурно-мистецькі цінності. З цією 
метою послуговуватимемось категорією художньо-інтерпретаційного дискурсу, яка найбільш вдало та 
об’ємно описує специфіку досліджуваного явища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій відбувається по декількох тематичних блоках. Що стосується 
категорії глокалізації, то вона активно осмислюється в західній (Р. Робертсон [6; 7], П. Кругман [4], 
Б. Веллман, А. Аппадурай, Д. Брукс, Е. Нормор, Г.Г. Кондкер [3], В. Рудометов, Д. Геберт [5], М. 
Риковський [5], Дж. Гобо, У. Бек та ін.) та російській (О. Уткін, О. Согомонов, М. Шинковський, 
Н. Кожевніков, Н. Пашкевич, Ю. Благовещенський, Л. Кірьянова, А. Россошанський, Є Авдокушин, М. 
Носкова, А. Шаромов, К. Аїгіна, О. Матвєєв, С. Донських, Н. Балакіна та ін.) науковій літературі. Слід 
виділити одні з останніх праць: монографію кіпрського вченого Віктора Рудометова «Glocalization: a Critical 
Introduction» (Лондон, 2016), збірник статей під його редакцією «Glocal Religions» (Базель, 2018) та працю 
під ред. Д. Геберта та М. Риковського «Music Glocalization: Heritage and Innovation in a Digital Age» 
(Кембрідж, 2018) [5]. 

В українській науці теж маємо напрацювання з означеної тематики: це роботи О. Олійника [2], 
О. Білоруса, М. Осійчука, О. Сушія, В. Воронкової, Ю. Дудки, В. Лукашевича, Б. Сюти та ін. Варто вирізнити 
розвідки О. Олійника, в яких вчений акцентує поняття патріотизму в структурі глокальних процесів та 
розглядає історичні етапи розвитку глокальності. Науковим аналізом бахіанства активно займаються 
А. Колягіна [1], А. Чехуніна, Л. Кіріліна, Р. Тарускін та ін. Означена ж стаття присвячена раніше невирішеній 
у науковій літературі проблемі – вивченню виконавського вектору бахіанства крізь призму глокалізації. 

Мета дослідження – дослідити художньо-інтерпретаційний дискурс клавірної творчості Й.С. Баха, її 
рецепцію у місті Львові як об’єкт глокалізованого культурно-мистецького середовища. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, варто дослідити сутність терміну «глокалізація», що є 
синтезом слів «глобалізація» та «локалізація». Його вперше використали наприкінці 80-х років ХХ ст. на 
шпальтах журналу «Harvard Business Review». Одним з перших це зробив американський економіст Пол 
Кругман для позначення процесу становлення регіональних центрів та соціальної інфраструктури в країнах 
третього світу під впливом глобалізаційних процесів. 

Взаємодіючи, глобальні та локальні ціннісні категорії та поняття утворюють нову «глокалізовану» 
категорію. Одним з авторів теорії глокалізації став шотландський вчений-соціолог Роланд Робертсон [6; 7], 
який розглянув нові виміри функціонування окремих регіонів у глобалізованому просторі, в тому числі, й 
культурних традицій певної місцевості в світлі глобальних процесів. Вчений пропонує поняття «нові 
глобальні локальності», котрі об’єднують людей не лише за їх національністю, але і за спільністю культурних 
інтересів. Так, прихильники академічної музики утворюють певні спільноти як глобального масштабу, так і 
локального, надаючи перевагу національним/регіональним композиторам. В утворенні таких спільнот їм 
сприяє швидка система зв’язку і отримання інформації.  

Для позначення нового типу культурної спільноти Р. Робертсон застосував термін «глокалізація», що 
фіксує актуальні та взаємопов’язані процеси − гомогенізації та гетерогенізації. Він спрямований проти 
тлумачення глобалізації як уніфікованої світової системи транснаціональних зв’язків, в якій всі процеси 
(економічно-соціальні, життєві стандарти, культурні цінності тощо) розглядаються як однакові, а відмінності 
ігноруються. Моделі глокалізації аналізуються з опорою на мережеві форми самоорганізації та міжкультурну 
комунікацію. Перша глокальна організація Glocal Forum виникла в 2001 р. з метою знаходження оптимальної 
стратегії економічного, соціального та культурного розвитку тих чи інших регіонів.  

О. Олійник вирізнив просторово-часові та організаційні критерії розгортання глокалізації як 
соціокультурного явища. До просторово-часових критеріїв він відніс «масштаби локальностей, 
інтенсивність глокальних взаємодій, швидкість глокальних реакцій, переважний вплив глобальних процесів 
на окремі локальності. До організаційних критеріїв віднесено: інфраструктуру локальності, інституалізацію 
глобальних і локальних структур та організаційні форми взаємодії між ними, домінуючі види взаємодій між 
глобальним і локальним» [2, 63].  

Така система критеріїв, що творять глокалізований дискурс певного мистецького феномену, 
дозволяє об’єктивніше оцінити те місце, яке займає локальна традиція та історико-культурний контекст 
певного регіону, зумовлює специфіку сприйняття художнього стилю епохи чи інтерпретаційне 
переосмислення індивідуального стилю композитора. Доповнюючи сформульовані О. Олійником критерії 
глокалізації явища, розшифруємо ще деякі чинники, що забезпечують «гомогенність та гетерогенність» 

http://www.roudometof.com/glocalization.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
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буття загальновизнаних артефактів у даному локальному середовищі, відповідно, проектуючи їх на 
музичну творчість. До таких істотних важелів формування виконавського «глокалізованого» варіанту 
належить, крім зазначених, особиста присутність тут композитора і форми його діяльності (концерти, 
спільні виступи з місцевими музикантами, викладання, особисті зустрічі з представниками еліти, участь у 
відповідних акціях тощо); діяльність тих осіб, які безпосередньо спілкувались з мистцем, або у нього 
навчались; більш чи менш сталі місцеві традиції інтерпретації його творів, які можна окреслити як 
«регіональну специфіку» сприйняття; популярність творів композитора в регіональних концертних 
програмах і в педагогічному репертуарі; наукові дослідження і публіцистичні праці, присвячені творчості 
композитора та інтерпретації, побутуванню його музики. 

У цій класифікації слід наголосити на важливості історичної перспективи взаємодії категорій 
універсального та специфічно національного, які позначені, відповідно, як глобальна та локальна, так і 
критеріїв, за якими відбувається наукова дефініція глокалізованих процесів. Користуючись зазначеною 
класифікацією, а також загальними засадами, сформульованими Р. Робертсоном, спробуємо зазначити 
головні характеристики художньо-інтерпретаційного дискурсу глокалізованого простору, дати його стислу 
дефініцію та аплікувати на вивчення рецепції клавірної творчості Й.С. Баха у Львові. 

Художньо-інтерпретаційний дискурс глокалізованого простору − це сукупність інтерпретаційних 
версій художнього (зокрема, музичного) твору, що відзначається ієрархією пріоритетів, сформованою 
певним локальним середовищем, вибірковістю як самих жанрів (чи конкретних творів) того чи іншого 
композитора або стилю, так і моделей виконання даного твору, специфікою їх суспільної репрезентації, 
суголосною духовним потребам і цінностям, відкристалізованим в процесі історичного розвитку даної 
спільноти.  

Отже, художньо-інтерпретаційний дискурс глокалізованого простору дозволяє не просто виявити 
сутнісні риси регіональної специфіки у виконавській традиції, пов’язаній з тим чи іншим стилем епохи чи 
індивідуальним стилем композитора, але й, що в сучасній гуманістичній науці видається значно важливішим, 
розкриває приховані механізми гнучкої і мінливої взаємодії універсальних, загальноприйнятих та навіть 
стандартизованих художніх моделей (особливо, коли йдеться про умисне наслідування, копіювання манери 
виконавця, що користується світовим авторитетом) і специфічних, сформованих у певному 
національному/локальному середовищі та позначеному рисами його неповторної традиції, котра 
встановлювалась протягом тривалого історичного періоду, у розмаїтих полікультурних перехрещеннях та 
взаємовпливах. Якщо глобалізований дискурс дозволяє визначити весь масштаб існуючих інтерпретаційних 
версій певного артефакту та включає в себе ті важелі, що діють практично на всіх рівнях і у всіх 
середовищах, котрі мають дотичність до даного артефакту (як знання про умови написання творів, естетику 
доби того часу, коли жив і творив композитор, редакції, специфіку інструментів, на яких вони виконувались 
тощо), то глокалізований дискурс намагається пояснити, яким чином ці загальні дефініції трансформуються в 
конкретному соціокультурному середовищі, позначеному власними національними/локальними традиціями, 
системою цінностей і потреб. 

Якщо в характеристиці художньо-інтерпретаційного дискурсу глобалізованого простору 
спостерігається доволі рівномірна взаємодія різних індивідуальних, національних та історико-хронологічних, 
духовних і матеріальних параметрів виконання твору, тобто він мислиться як свого роду універсальний 
потенціал, з якого можна вибирати відповідні індивідуально для себе чи для регіональної традиції варіанти, 
то розглянута категорія глокалізованого дискурсу відзначається більшою прив’язаністю до потреб свого 
середовища (культурної спільноти) і може іноді навіть доволі істотно відрізнятись від пріоритетів інших 
регіонів. У глокалізованому дискурсі слід враховувати зазначену Р. Робертсоном активну взаємодію 
гомогенності та гетерогенності, в якій кожен із зазначених процесів отримує самодостатню і рівновартісну 
роль. Тож на цій основі не варто розглядати глокалізований дискурс просто як частковий, редукований 
варіант глобалізованого, а як самостійну і неповторну форму буття даного музичного феномену, що 
враховує завоювання сучасного глобального інформаційного поля і коригує його, відповідно до духовного 
континууму свого середовища. 

Оскільки основні критерії глокалізації сформульовані, конкретизуємо їх зміст, проектуючи на 
конкретний об’єкт − інтерпретаційну рецепцію клавірної творчості Й.С. Баха у Львові з точки зору просторово-
часових координат: 1) масштаб локальності − Львів; 2) інтенсивність глокальних взаємодій – вельми 
активна, враховуючи геополітичне становище міста в історичній перспективі та полінаціональну і 
полікультурну громаду; 3) швидкість глокальних реакцій − у випадку рецепції та поширення творчості 
Й.С. Баха неоднорідна. З одного боку, у Львові протягом декількох років перебував німецький композитор, 
учень Й.С. Баха Й.Ф. Кірнберґер. Ймовірно, час його праці припадає на період між 1742 і 1754 рр., тож 
логічно припустити, що твори свого вчителя він виконував у Львові, причому ще за життя останнього. З 
іншого ж боку, наступні періоди принесли інші духовні пріоритети, насамперед, віденських класиків, а 
протягом ХІХ ст. − романтиків, в першу чергу, Ф. Шопена, особливо в зв’язку з діяльністю його учня К. Мікулі.  

Більш систематично і активно клавірні твори Й. С. Баха виконувались в радянські часи, в зв’язку з 
уніфікацією концертних програм на території СРСР і можливістю познайомитись з інтерпретацією 
провідних російських виконавців Й.С. Баха − Т. Ніколаєвої, С. Ріхтера, С. Фейнберґа та ін., а також 
навчанням низки вихованців Львівської державної консерваторії ім. М.В. Лисенка у Москві та Ленінграді.  

Останніми роками інтенсифікувалось виконання клавірних творів Й.С. Баха. Заслужена артистка 
України Етелла Чуприк за два вечори виконала 48 його прелюдій та фуг (2013, Львівська філармонія). 
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Грандіозним 24-х годинним «Бах-Маратоном» було відзначено ювілей композитора 21.03.2015 р. Цей 
масштабний проект відбувався у різних локаціях Львова, з рекордною кількістю виконавців (понад 600). 
Концерт піаніста Павла Гречки був присвячений бахівському «ДТК» (13.10.2016, кав’ярня “Штука”). Дуже 
особистісну візію цього шедевру представив лауреат міжнародних конкурсів Дмитро Онищенко, який 
виконав перший том циклу (02.11.2018, Львівський органний зал). Рік 2018 був плідним на проекти, в яких 
фігурувала творчість німецького композитора. Ось назви деяких з них: «Сад любові. Бах. Скарлатті» 
(21.03.2018, Будинок органної музики), концерт польського органіста Ґедиміна Ґрубби з творів Й.С. Баха 
(16.10.2-18, Будинок органної музики). На зламі 2018 і 2019 рр. у Львівській обласній філармонії з  успіхом 
відбувся Перший філармонійний Фестиваль «Bach Contemporary».  

На підставі аналізу інтерв’ю з провідними львівськими педагогами, проведеного автором у 2010-
2011 рр., робимо висновок, що у питанні інтерпретації клавірних творів Й.С. Баха не існує єдиної вектору 
через їх приналежність до різних генерацій та розбіжне ставлення до тенденцій сучасного виконавства.  

4) Переважний вплив глобальних процесів на окремі локальності. Глобальні процеси, зокрема, в 
поширенні певних моделей інтерпретації, сприймались у Львові завжди специфічно, з урахуванням 
історично сформованих мистецьких пріоритетів та смаків. Тому, інтерпретаційні версії клавірної музики 
Й.С. Баха в історичній перспективі здебільшого пов’язувались з їх романтичною візією.  

З точки зору організаційних критеріїв констатуємо: 1) зростання інтересу до клавірної творчості 
Й.С. Баха в ІІ половині ХІХ − ХХ ст., в зв’язку зі становленням авторитетної піаністичної школи та наявності 
кількох видатних персон − піаністів-педагогів (К. Мікулі, В. Курца та ін.); 2) інституалізація глобальних і 
локальних структур та організаційні форми взаємодії між ними. Тут враховується тривалий період 
переваги аматорських колективів та салонних видів музикування, поступове становлення професіоналізму, 
яке відповідним чином сприяло поширенню музичних стилів, форм і жанрів, раніше менше доступних для 
виконання та рецепції в зв’язку з об’єктивними причинами (відсутність інструментарію та фахівців належного 
рівня). Зростання професійного рівня піаністів в краї, що відбулось в зазначений період, тобто в ІІ половині 
ХІХ ст. − на поч. ХХ ст., відповідним чином сприяло і поширенню клавірної творчості Й.С. Баха та утворенню 
локальної традиції її виконання; 3) домінуючі види взаємодій між глобальним і локальним. Очевидно, подібні 
взаємодії теж постійно еволюціонують і не залишаються незмінними впродовж багатьох десятиріч. Проте, 
виходячи на сучасний, постмодерний етап глокалізації культурно-духовних процесів та згортаючи їх на 
інтерпретаційний дискурс Й.С. Баха в конкретному регіоні (м. Львів), зазначимо, що домінуючими видами 
взаємодій між глобальним і локальним стає активна апперцепція визнаних світових моделей інтерпретації.  

Висновки. Позаяк у Львові перехрещуються піаністичні традиції різних шкіл (віденської, німецької, 
польської, чеської, київської, російської – її московської та ленінградської гілок), констатується 
багатогранність Львівської фортепіанної школи, формування мистецьких позицій якої відбувається в руслі 
як глобалізаційних, так і локальних процесів. Художньо-інтерпретаційний дискурс клавірної музики Й.С. 
Баха, звичаєві традиції її рецепції відзначаються симбіозом зовнішніх факторів та внутрішніх чинників. 
Одночасне існування романтичного, автентичного виконань, прочитання творів німецького композитора 
джазовими піаністами – ця багата палітра збагачує бахівський компендіум у глокалізованому художньо-
інтерпретаційному просторі міста Львова. Перспективи подальших розвідок полягають у простеженні 
художньо-інтерпретаційного дискурсу у Львові творчості інших композиторів класико-романтичного періоду 
та їх компаративному зіставленні. 
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МИСТЕЦЬКА ПОСТАТЬ ОТЦЯ ЙОСИФА КИШАКЕВИЧА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГАЛИЧИНИ  
КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Мета роботи – проаналізувати особливості різносторонньої діяльності блискучого галицького композитора, хорового 

диригента, педагога та священника Йосифа Кишакевича; дослідити його внесок у закладення підґрунтя професійного музичного 
мистецтва українців Галичини; детально висвітлити його найважливіші опуси за жанровим принципом. Методологія 
дослідження пов’язується із застосуванням методу системного та компаративного аналізів, інтеграції результатів аналізу для 
розкриття історичних обставин формування творчої особистості митця, його індивідуального стилю та особливостей мистецьких 
здобутків. Наукова новизна: 1) вперше цілісно охоплено музично-просвітницькі, педагогічні та творчі аспекти різнобічної 
діяльності композитора; 2) застосовано компаративістський підхід до висвітлення діяльності о. Й. Кишакевича на фоні інших 
музичних діячів того часу, здійснено спробу виокремити серед них постать митця, як геніального творця церковної музики. 
Висновки. Композиторська спадщина о. Й. Кишакевича представлена численними творами, характерними не лише розмаїтістю 
жанрів та форм, а й багатою образно-емоційною палітрою. Однак, саме хорова музика найбільш повно розкриває  його 
індивідуальний стиль, що мав особливі ознаки та помітно виділявся серед творчості інших композиторів того часу. Своєю 
активною різнобічною діяльністю о. Й. Кишакевич залишив яскравий слід в історії української музичної культури Галичини кінця 
ХІХ – початку ХХ століття  та сприяв подальшому її розвитку.  

Ключові слова: українська музична культура; музично-просвітницька діяльність; духовна музика; хорова творчість; 
церковне середовище; Й. Кишакевич. 

 
Стець Галина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики музыкального воспитания и 

дирижирования Дрогобычского государственного педагогического университета им. Ивана Франко 
Художественная фигура отца Иосифа Кишакевича в контексте развития украинской музыкальной культуры 

Галичины конца XIX – первой половины ХХ века 
Цель работы – проанализировать особенности разносторонней деятельности блестящего галицкого композитора, хорового 

дирижера, педагога и священника Иосифа Кишакевича; исследовать его вклад в закладки основы профессионального музыкального 
искусства украинцев Галичины; подробно осветить его важнейшие опусы по жанровому принципу. Методология исследования 
связывается с применением метода системного и сравнительного анализов, интеграции результатов анализа для раскрытия 
исторических обстоятельств формирования творческой личности музыканта, его индивидуального стиля и особенностей 
художественных достижений. Научная новизна: 1) впервые целостно охвачено музыкально-просветительские, педагогические и 
творческие аспекты разносторонней деятельности композитора; 2) применен компаративистский подход к освещению деятельности 
о. И. Кишакевича на фоне других музыкальных деятелей этого времени. Предпринята попытка выделить среди них фигура 
художника, как гениального создателя церковной музыки. Выводы. Композиторское наследие о. И. Кишакевича представлено 
многочисленными произведениями, характерными не только разнообразием жанров и форм, но и богатой образно-эмоциональной 
палитрой. Однако именно хоровая музыка наиболее полно раскрывает его индивидуальный стиль, который имел особые признаки и 
заметно выделялся среди творчества других композиторов этого времени. Своей активной разносторонней деятельностью о. И. 
Кишакевич оставил яркий след в истории украинской музыкальной культуры Галичины конца XIX – начала ХХ века и способствовал 
дальнейшему ее развитию. 

Ключевые слова: украинская музыкальная культура; музыкально-просветительская деятельность; духовная музыка; хоровое 
творчество; церковная среда; Й. Кишакевич. 

 
Stets Halyna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Methodology of music education methods and 

conducting Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University 
The artistic personality of Father Joseph Kyshakevych in the context of the Ukrainian musical culture development of 

Galicia at the end of the 19th - the first half of the 20th century 
The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the versatile activity of the brilliant Galician composer, choral 

conductor, teacher and priest Joseph Kyshakevych, to examine his contribution to the foundation of the professional musical art of the 
Ukrainian people of Galicia, detailing his most important opus by genre principle. The methodology is associated with the use of the 
system method and comparative analysis, the results of the analysis integration to reveal the historical circumstances of the creative 
personality formation of the artist, his individual style and the peculiarities of artistic achievements. Scientific novelty: 1) for the first 
time the music-educational, pedagogical and creative aspects of composer's versatile activity were comprehensively covered; 2) a 
comparative approach to the coverage of the Father Joseph Kyshakevych activity on the background of other musical figures of that 
time was realized, as well as an attempt to distinguish him among them as the artistic figure and the genius creator of church music. 
Conclusions. Musician inheritance of J. Kyshakevych is represented by numerous works, which are characterized not only by the 
diversity of genres and forms but also by a rich figurative and emotional palette. However, it is choral music that most fully reveals his 
individual style, which had special features and distinguished himself prominently among the creativity of other composers. His active 
diversified activity Father J. Kyshakevych left a bright trace in the history of the Ukrainian musical culture of Galicia at the end of the 
19th and the beginning of the 20th century and contributed to its further development. 

Key words: Ukrainian music culture; musical and educational activities; spiritual music; choral work; church environment; 
Joseph Kyshakevych. 

 
Актуальність теми дослідження. В історії становлення та розвитку галицької музичної культури 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття знаходимо чимало яскравих імен митців, котрі займались 
активною музично-просвітницькою діяльністю та творчістю, не здобувши для цього відповідної спеціальної 
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освіти. Однак, завдячуючи власному таланту та величезному практичному досвіду залишили безцінну 
духовну спадщину, творячи її протягом усього життя для прийдешніх поколінь.  

Окреслений історичний відрізок часу певний період залишався малодослідженим внаслідок 
суспільно-ідеологічних причин. У зв'язку з цим, особливо актуальною постає проблема вивчення діяльності 
композиторів-священиків, котрі своїм практичним досвідом здійснювали все можливе для подальшого 
розвитку української музичної культури.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання відродження та розвитку музичного мистецтва Галичини 
ХІХ – початку ХХ століть та ролі духовенства у цьому процесі частково досліджені у наукових працях 
І. Бермес, В. Гордієнка, П. Гушоватого, Л. Кияновської, Б. Кудрика, Н. Кушлик, З. Лиська, П. Черепанина,  
К. Черевко та ін. Творча спадщина українських музично-громадських діячів розглянутого періоду викликає 
значний інтерес у все більшого кола дослідників, таких як: І. Бермес, П. Гушоватий, М. Загайкевич, 
В. Камінський, Л. Кияновська, С. Кишакевич, І. Матійчин, П. Медведик, Ю. Медведик, М. Юрченко, 
Ю. Ясиновський  та інші.  

Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати важливість даної проблеми та здійснити аналіз 
творчої спадщини і різносторонньої діяльності талановитого композитора-священика, хорового диригента, 
педагога та музично-громадського діяча, отця Йосифа Кишакевича. 

Виклад основного матеріалу. Означений період пов‘язаний з активною діяльністю духовенства, яке 
здійснювало величезну роль у формуванні національної ідентичності, відродженні та розвитку українського 
музичного мистецтва, зокрема хорового. Саме церковне середовище сприяло  популяризації хорової 
музики, адже створені колективи виконували релігійні твори як українських, так і зарубіжних митців; 
активна церковна діяльність стала наслідком виникнення цілої плеяди талановитих композиторів-
священників. І. Бермес наголошує на тому, що "хорове мистецтво Галичини у ХІХ ст. зародилося в 
церковному середовищі" [1, 208].  

Як відзначає М. Черепанин, "духовенство, яке відіграло велику роль в розвитку нашої літератури, ще 
в більшій мірі причинилося до піднесення українського музичного життя. Музична культура краю в 
основному трималася в священницьких колах аж до початку XX ст." [11, 43]. 

Життя і творчість отця Йосифа Кишакевича є підтвердженням вищезазначеного. Митець добре знав 
особливості галицького суспільства та своєю невтомною працею сприяв закладенню міцного підґрунтя 
професійного музичного мистецтва українців Галичини. 

Народився майбутній композитор 26 жовтня 1872 року в мальовничому містечку над долішнім 
Сяном, Лежайську, в сім'ї Маркела Кишакевича і Барбари Гайдук [2, 8]. Професор В. Гордієнко, зауважує, 
що наприкінці ХІХ століття, м. Лежайськ "...було головним осередком українства Ланцутського повіту 
Австро-Угорської імперії", так би мовити "...бастіоном українського життя – найбільш свідомим і творчим 
центром українського Засяння" [2, 7]. То ж цілком очевидно, що його українська сутність сприяла появі 
цілому ряду таких видатних українців, як о. Й. Кишакевич.  

Після закінчення 4-річної народної школи у Лежайську, зацікавившись музикою, майбутній 
композитор продовжує навчання в Перемишльській музичній школі. Тут, протягом 1885–1888 років він 
навчається під керівництвом директора школи, професора Людвіка д'Арма Дітца, учня видатного 
польського композитора Станіслава Монюшка [2, 7]. Опісля, Й. Кишакевич здобуває освіту в чоловічій 
гімназії. Саме у цей період розпочинається його активна диригентсько-хорова та композиторська 
діяльність: спів у хорі, керівництво ним, створення "...квартетів на спів та оркестральних маршів, вальчиків 
та коломийок для шкільної музики" [10, 60; 8,408 ]. 

Вибір духовної освіти митцем був зумовлений декількома факторами. Перш за все, на це рішення 
вплинуло заснування співацького товариства "Перемишльський Боян", засновниками якого були о. М. 
Копко, Д. Кормош та сам Й. Кишакевич. Саме тут проводились перші музично-вокальні вечорниці, 
учасниками яких, в переважній більшості, були семінаристи. По-друге, 24 вересня 1891 року у Львові 
розпочалось проведення Синоду Греко-Католицької Церкви та й, як зауважує В. Гордієнко, "...переважна 
більшість тогочасних композиторів Галичини мали священичий сан. Це і о. М. Вербицький, і о. В. Матюк, о. 
П. Бажанський" [2, 15]. 

Не зважаючи на вибір життєвого шляху в духовному напрямку, а саме вступ до греко-католицької 
Духовної семінарії у Львові, восени 1891року, Й. Кишакевич не полишає музичної самоосвіти. Митець 
продовжує вдосконалювати диригентсько-хорові та композиторські навики. У семінарії керує студентським 
хором [8, 408], для якого написав "Службу Божу" на чотири чоловічі голоси, яка, за твердженням П. 
Гушоватого,  стала репертуарною окрасою  багатьох хорових колективів, "...що сприяло активізації 
релігійно-морального виховання" [3, 9]. 

Аналізуючи творчу спадщину композитора (понад 200 духовних творів і близько 100 світських) [2; 9], 
відомий український музикознавець Л. Кияновська виокремлює його найважливіші опуси за жанровим 
принципом: духовні та світські хори, літургійні цикли, кантати та балади, обробки релігійних пісень [5]. 

Духовна музика була ключовим напрямком композиторської діяльності о. Й. Кишакевича. Окрім 
Літургій, у його творчому доробку знаходимо музику для всіх церковних обрядів та для кожного релігійного 
свята зокрема. Урочисті, чи ліричні пісні, гимни до Богородиці та інших святих формують окрему церковну 
групу. Серед найбільш популярних оригінальних церковних композицій, написаних "в дусі і характері 
народних" [5, 29], слід відзначити "Витай між нами, Христе, витай", "О спомагай нас", "Спи, Ісусе, спи" та інші. 

З духовної спадщини митця вирізняються і багаточисельні обробки релігійних пісень для хорів 
різного складу, які характерні майстерністю хорового письма та користувались неабиякою популярністю. 
Така різноманітність хорового викладу була зумовлена, перш за все, практичними потребами, оскільки 
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двоголосні створювались, переважно, для шкільних хорових колективів, жіночі – для Руського дівочого 
інституту в Перемишлі, мішані – для хорів "Бояну" та інших [5, 9]. Підтвердженням цього може послужити 
збірка релігійних пісень, написана композитором як для жіночого, так і для чоловічого хорів: "Пісні під час 
Служби Божої на триголосий хор жіночий або мужеский" на молитвенні тексти збірника "Да святиться ім’я 
Твоє", виданого оо. Василіанами (до збірника ввійшли 9 номерів різних за характером та жанрами) [3, 10]. 

Світська творчість о. Й. Кишакевича представлена великою кількістю хорів (близько 75) та майже 20 
кантат, які написані як на поезію українських класиків, так і своїх сучасників-аматорів. У доробку присутні 
твори як патріотичного спрямування, так і "жанрові сценки", казково-легендарні сюжети, філософські 
роздуми" [5, 51]. Саме протилежність цих двох сфер почуттів і переживань у поезії – героїко-патріотичної 
та лірико-споглядальної, філософсько-етичної, зумовлюють специфічність музичної мови о. Кишакевича  у  
світських хорах. На цю характерну особливість вказує Л. Кияновська [5, 53], що помітно вирізняє митця з-
поміж інших музичних діячів Перемишльської доби. Стосовно інтимної лірики, то до неї композитор 
звертався не так часто, однак з переліку найкращих варто згадати вокальний квартет "Молодість минула" 
на слова Ю. Федьковича.  

Серед хорів патріотичної тематики, які написані "найбільш професійно і винахідливо", слід виділити 
"П'ять стрілецьких пісень на мужеський хор "З днів слави і горя", які створені "... з використанням доволі 
контрасних жанрових моделей і з рисами сюжетної цілісності циклу" [5, 55]. З патріотичної музики 
композитора згадаємо і його улюблену "шевченкіану", адже саме поезію Великого Кобзаря Й. Кишакевич 
використовував у своїй творчості протягом всього життя: з 18 кантат і балад митця третину (шість) 
посідають вірші Т. Шевченка [5, 60]. 

Філософсько-символічна поезія у хоровій музиці о. Йосифа найчастіше представлена творами О. 
Олеся, одним з найкращих зразків яких являється хор "Розцвіли дзвіночки квіти". Як зауважує Л. 
Кияновська, "... лірико-філософські хори, безперечно, становлять найвартіснішу частину творчої спадщини 
композитора" [5, 64]. 

Розглядаючи великі вокально-інструментальні жанри у творчості композитора, а саме кантати, слід 
відзначити, що окрім масштабності форми, увагу привертає майстерно виписаний оркестровий супровід, 
який свідчить про неабиякий професіоналізм у пізнанні канонів оркестрового письма [5, 74]. Найбільш 
загальновідомі кантати композитора: "Тарасова ніч", "Гамалія", "Думи мої, думи мої" на вірші Т. Шевченка, 
"На вічну пам'ять І. Котляревському, гимн-кантата на релігійну тематику "Радуйся Мати" та інші. У цій групі 
творів присутні балади, мелодекламаційні драматичні картини на слова відомих українських поетів. 

У творчому доробку о. Й. Кишакевича знаходимо декілька солоспівів та вокальних ансамблів на 
тексти українських поетів, оркестровий твір "Аврора",  інструментальні твори для скрипки, кларнета, 
фортепіано [8, 408] переклади творів для хору, фортепіано та фісгармонії інших композиторів. Найбільш 
цікаві транскрипції – хорова поема о. М. Вербицького "Заповіт", "Гимн до Всевишнього" та "Різдвяна пісня" 
Л. Ван Бетховена [5,83]. 

Окрім активної творчої та музично-громадської діяльності, не можна не розкрити ще одну грань 
таланту митця – його вміння колекціонувати  цікаву, до того ж, рідкісну нотну, періодичну та музикознавчу 
літературу. На цю характерну особливість вказує український мистецтвознавець О. Осадця [9]. Оскільки Й. 
Кишакевич не мав фахової музичної освіти, накопичена ним цінна бібліотека та архів "...не раз ставала 
йому в пригоді в його музичній практиці як диригентській, так і в композиторській, активно 
використовувалась для самоосвіти" [9,74]. 

Зібрана митцем книжкова частина бібліотеки вражає, перш за все, тематичною різноманітністю та 
обсягом: серед авторів – такі видатні західноєвропейські музикознавці, як А. Амброз, Х. Кнаббель, Г. Ріман, 
А. Ріхтер, С. Ядассон та інші. О. Осадця припускає, що за періодом видання цієї літератури (1900-ті рр.), 
можна вважати її, ймовірно, придбаною самим композитором [9,75]. Цінність цієї книжкової колекції 
підтверджує і думка відомого музикознавця М. П. Загайкевич про те, що "...на перших етапах розвитку 
музичної освіти в Україні закономірним було використання в навчальному процесі відомих музикознавчих 
праць західноєвропейських та російських авторів загальноісторичного характеру" [4, 425].   

Різножанровістю музичних творів характерна нотна колекція о. Й. Кишакевича, яка представлена 
оперною, симфонічною та камерно-інструментальною музикою українських та західноєвропейських 
композиторів ХІХ – початку ХХ століття. С. Людкевич подає деякі відомості щодо музичних рукописів 
нотного зібрання,  зокрема творів М. Вербицького, що свідчить про усвідомлення Й. Кишакевичем їхньої 
історичної та мистецької вартості: "[…] ще є автографи п’яти симфоній (котрих чисел?) і двох полонезів у 
посіданні о. Йосифа Кишакевича, який купив був їх у пок[ійного] Є. Бачинського, бувшого директора 
укр[аїнського] театру "Бесіди", та в р. 1911-му визичив о. В. Садовському в Перемишлі" [7, 308].  

Порівнюючи творчу діяльність о. Й. Кишакевича з тогочасними композиторами-священниками 
Галичини означеного періоду, варто зауважити, що не маючи  професійної музичної освіти, він був визнаний 
за радянських часів та прийнятий до Спілки радянських композиторів 1940р. З його іменем пов'язаний розквіт 
та пожвавлення музичного життя Перемишля, який на той час був центром галицької музичної культури. 
Митець здійснював активну музично-громадську роботу по створенню нових хорових колетивів, зокрема у 
Перемишльському та Ярославському повітах. У Ярославі працює катехитом, тут пише нові твори, які видає 
під назвою "Музичні твори Й. Кишакевича" та  "Духовно-музичні твори". Відзначився він і на педагогічній ниві, 
– працював катехитом і вчителем музики в Українській гімназії та Інституті для дівчат у Перемишлі, в якому 
заснував, разом з піаністкою О. Ціпановською жіночий хор [8, 408].  

На відміну від багатьох відомих тогочасних галицьких композиторів,  таких  як о. П. Бажанський, А. 
Вахнянин, о. В. Матюк, о. І. Воробкевич, о. О. Нижанківський, Д. Січинський, які займалися церковною 
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музикою "принагідно і побічно" [6], для о. Й. Кишакевича ця справа була сенсом усього його життя, яке він 
присвятив служінню Всевишньому. На цю визначальну відмінність вказує відомий український 
музикознавець, дослідник церковної музики Б. Кудрик. Погоджується з ним і В. Гордієнко [2, 25]. Церковна 
музика посідає у творчому доробку митця провідне місце, оскільки він досконало знав релігійні обряди, 
глибоко усвідомлював роль та місце музики в них. Саме сукупність цих знань сприяла створенню чудової 
церковної музики, яка "...найкраще відповідала канонічним вимогам, піднесену за духом, стриману і 
величну за своїми настроями і образами" [5, 8]. 

Ще однією особливістю, яка вирізняла о. Й. Кишакевича серед інших композиторів його часу, була 
його традиційність у написанні церковної музики, всупереч тому, що митцю були добре відомі зразки 
"прогресивніших" підходів до церковної тематики та літургійних жанрів у музиці. Як приклад, Л. Кияновська 
наводить творчість галичанина о. О. Нижанківського чи М. Леонтовича (стосовно музики композиторів з 
Наддніпрянської України, як зауважує музикознавець, то вона користувалась популярністю і була добре 
відомою в Галичині, на що вказують численні музикознавчі дослідження) [5, 30].  

Наукова новизна. У статті цілісно охоплено різні аспекти діяльності композитора. На основі 
компаративістського підходу до аналізу діяльності о. Й. Кишакевича вперше здійснено спробу виокремити 
його постать серед тогочасних композиторів. Особистість музиканта висвітлено як геніального творця 
церковної музики.  

Висновки. Мистецька постать о. Й. Кишакевича по-праву займає одне з провідних місць на ниві 
хорового мистецтва. Не маючи професійної освіти, митець отримав визнання ще за радянських часів як 
член Спілки радянських композиторів 1940р., здобув славу, як талановитий диригент, організатор та 
засновник хорових колективів. Окрім композиторської, активно займався педагогічною, видавничою, 
музично-просвітницькою, концертною діяльністю. 

Й. Кишакевич ввійшов в історію української музичної культури як геніальний творець церковної 
музики, яка відзначається неповторною майстерністю хорового письма, тонким естетичним смаком та 
досконалим знанням релігійних обрядів. Його безцінна релігійна спадщина залишиться окрасою 
репертуару будь-якого хорового колективу та повинна зайняти належне місце у літургійній практиці. 
Найбільш відомі духовні та патріотичні пісні о. Й. Кишакевича становлять неабияку дидактичну вартість у 
музично-естетичному вихованні підростаючого покоління. 
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ПАРАДИГМА ХРИСТИЯНСЬКОГО СЛАВОСЛІВ’Я У ТВОРЧОСТІ Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ 

 
Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційної унікальності «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя в руслі християнської 

славословної традиції. Методологія роботи  спирається на інтонаційну концепцію музики в ракурсі інтонаційно-стилістичного, 

етимологічного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на міждисциплінарний та історико-
культурологічний підходи. Останні дозволяють виявити духовно-смислову та стильову специфіку «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. 
Генделя в контексті не тільки індивідуального авторського стилю, але й еволюційних шляхів духовного хорового мистецтва 
Європи. Наукова новизна роботи визначена тим, що в ній вперше узагальнена поетика «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя у 
руслі християнської славословної традиції. Висновки. Хорова творчість Г.Ф. Генделя пов’язана з Англією, її політичною, 

культурно-історичною та хоровою традицією. Одним із «знаків» даного зв’язку можна вважати його п’ять композицій на тексти 
Te Deum (в англійській версії). Два найбільш масштабних генделевських Те Deum – Утрехтський (1713) та Деттингенський 

(1743) – присвячені завершенню війни за іспанський спадок і перемозі англійських та союзних австрійських військ над 
французами під Деттингеном. «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя народжений на перетині, з одного боку, арсеналу музичної 
риторики, пов’язаної з образами слави, хваління (квартовість, трубні гласи, семантика ре мажору тощо), з іншого – апелювання 
до фактурно-інтонаційних формул духовно-співацької славословної практики, що генетично сходить до традиції раннього 

Середньовіччя, зокрема, до амвросіанського співу (антифон, респонсорій, мелізматичний юбіляційний спів тощо). 
Ключові слова: хорова творчість Г. Ф. Генделя; «Te Deum “Dettingen”»; англійська хорова музика; християнське 

славослів’я.  
 

Татарникова Анжелика Анатольевна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры хорового 
дирижирования Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой 

Парадигма христианского славословия в творчестве Г. Ф. Генделя 
Цель работы – выявление поэтико-интонационной уникальности «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя в русле 

христианской славословной традиции. Методология работы опирается на интонационную концепцию музыки в ракурсе 

интонационно-стилистического, этимологического анализа, преемственного от Б. Асафьева и его последователей, а также на 
междисциплинарный и историко-культурологический подходы. Последние позволяют выявить духовно-смысловую и стилевую 
специфику «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя в контексте не только индивидуального авторского стиля, но и эволюционных 
путей духовного хорового искусства Европы. Научная новизна работы определена тем, что в ней впервые обобщена поэтика 
«Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя в русле христианской славословной традиции. Выводы. Хоровое творчество Г.Ф. Генделя 

связано с Англией, ее политической, культурно-исторической и хоровой традицией. Одним из «знаков» данной связи можно 
считать его пять композиций на тексты Te Deum (в английской версии). Два самых крупных генделевских Те Deum – Утрехтский 

(1713) и Деттингенский (1743) – посвящены завершению войны за испанское наследство и победе английских и союзных 
австрийских войск над французами под Деттингеном. «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя рожден на пересечении, с одной 
стороны, арсенала музыкальной риторики, сопряженной с образами славы, хваления (квартовость, трубные гласы, семантика 

ре мажора и т. д.), с другой – апеллирования к фактурно-интонационным формулам духовно-певческой славословной практики, 
генетически восходящей к традиции раннего Средневековья, в частности, к амвросианскому пению (антифон, респонсорий, 
мелизматическое юбиляционное пение и т. д.). 

Ключевые слова: хоровое творчество Г. Ф. Генделя; «Te Deum “Dettingen”»; английская хоровая музыка; христианское 

славословие.  
 
Tatarnikova Anzhelika, candidate of pedagogical sciences, teacher of the choral conducting department of the Odessa 

National Musical Academy. A.V. Nezhdanova 
The paradigm of Сhristian praise in the works of G. F. Handel 
The purpose of the article is the identification of the poetic-intonational uniqueness of «Te Deum “Dettingen”» by G. F. Handel 

in line with the christian worship tradition. The methodology is based on the intonational concept of music from the perspective of 

intonational-stylistic, etymological analysis inherited from B. Asafiev and his followers, as well as on interdisciplinary and historical-

cultural approaches. The latter allow revealing the spiritual-semantic and stylistic specifics of «Te Deum “Dettingen”» by G. F. Handel in 
the context of not only the individual author's style, but also the evolutionary paths of the spiritual choral art of Europe. The scientific 
novelty of the work is determined by the fact that it first summarized the poetics of «Te Deum “Dettingen”» by G. F. Handel in the spirit 
of the christian worship tradition. Conclusions. Choral art G. F. Handel is associated with England, its political, cultural, historical and 

choral tradition. One of the “signs” of this connection can be considered his five compositions on the texts of Te Deum (in the english 
version). The two largest Handel Te Deum – Utrecht (1713) and Dettingen (1743) – are dedicated to ending the war of the spanish 
inheritance and the victory of the british and allied austrian troops over the french near Dettingen. «Te Deum “Dettingen”» by G. F. 
Handel  was born at the intersection of, on the one hand, the arsenal of musical rhetoric, coupled with images of glory, praise 

(quarterliness, trumpet sounds, d major, etc.), on the other – appealing to the invoice-intonation formulas of spiritual and singing praise 
of praise, genetically going back to the tradition of the early middle ages, in particular, to ambrosian singing (antiphon, responsory, 
melismatic anniversary singing, etc.). 

Key words: choral art G. F. Handel; «Te Deum “Dettingen”»; english choral music; christian praise. 

 

Актуальність теми дослідження. Однією з найдавніших функцій музики, пов’язаних з її духовною 
місією, є славослів’я, хвала Богу, вбрані в жанрову форму гімну, гімноспіву. Останні є суттєвими саме в 

християнській духовно-літургійній та культурно-історичній традиції у всій різноманітності її конфесійних 

проявів. Хвала-гімн Творцю як найважливіший смислоутворюючий вектор духовного буття людини є 
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символічно співвідносним з найдавнішими культовими музичними жанрами славослів’я, а також з Te 

Deum, що увійшов в різноманітних формах як у православну богослужбову традицію, так і в християнську 

обрядовість західноєвропейського світу. Названий жанр, широко представлений у творчості авторів різних 

епох, репрезентує духовно-інтонаційний «звукосвіт» християнської культури Європи і, зокрема, в спадщині 

Г. Ф. Генделя, «Te Deum “Dettingen”» якого широко затребуваний в сучасній виконавській практиці. 

Аналіз досліджень і публікацій минулого та останніх десятиліть виявляє зростаючий інтерес в 
музикознавстві та культурознавстві до хорової спадщини Г. Ф. Генделя, що є очевидним у наукових 

розвідках Р. Роллана [14], Т. Ліванової [10], Л. Кирилліної [6], Г. Консона [9], Є. Рубахи [15] та ін., 

присвячених творчій діяльності Г. Ф. Генделя. Однак більшість з них, за виключенням дисертації 

О. Трубенок [17], орієнтовані на виявлення ознак творчої індивідуальності композитора, в той час як 

зв’язок його духовно-хорової спадщини, в тому числі «Te Deum “Dettingen”», з духовно-типологічними та 

семантичними  ознаками християнської культової традиції, в тому числі з поетикою славослів’я, поки що 
залишається поза увагою дослідників. 

Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційної унікальності «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя в 

руслі християнської славословної традиції. Методологія роботи  спирається на інтонаційну концепцію 

музики в ракурсі інтонаційно-стилістичного, етимологічного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його 

послідовників, а також на міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи. Останні дозволяють 
виявити духовно-смислову та стильову специфіку «Te Deum “Dettingen”» Г. Ф. Генделя в контексті не 

тільки індивідуального авторського стилю, але й еволюційних шляхів духовного хорового мистецтва 

Європи. Наукова новизна роботи визначена тим, що в ній вперше узагальнена поетика «Te Deum 

“Dettingen”» Г. Ф. Генделя у руслі християнської славословної традиції. 

Виклад основного матеріалу. «Te Deum laudamus» – «Тебе, Бога, хвалимо»... Цей славословний 

текст здавна був широко відомий в християнській богослужбовій практиці як Сходу, так і Заходу. Як 
«Амвросіанський гімн» він згадується ще в IV ст., будучи зв’язаним, згідно з легендою, з ім’ям Амвросія 

Медіоланського [19]. Даний спів і його текст і нині активно затребувані і в римсько-католицькій службі 

(Літургія Годин, послідовність урочистої меси), і в Англіканській традиції (гімн «Wе praise thee, O God» 

ранкової служби), і в Лютеранській церкві. В рамках останньої він і понині відомий в німецькому перекладі 

М. Лютера («Herr Gott dich loben wir»). Російський аналог даного гімну «Тебе Бога хвалимо» включений в 
богослужбовий устав Тижня Торжества Православ’я, а також складає заключну кульмінаційну частину 

подячного молебню [див.: 17, 9-10]. 

Текст даного гімну орієнтований на такі найважливіші поняття християнського віровчення, як 

«слава», «славослів’я», «хвала», «подяка», «величання», «поклоніння». Кожне з них, маючи самостійний 

сенс, разом з тим тісно пов’язане між собою єдиним змістом, що одухотворює життєвий шлях людини. 

Крім цього, всі вони, з одного боку, складають смислову основу окремих вельми значущих розділів 
християнського богослужіння, будучи представленими самостійними текстами і богослужбовими співами 

(Sanctus, Gloria і ін.). З іншого боку, всі вони об’єднані смисловими показниками християнського 

славослів’я, найбільш повно узагальненого в текстово-музичному обиході Te Deum. 

Відзначимо також, що значимість Te Deum в християнській богослужбовій традиції визначається не 

тільки її новозавітними витоками, а й ключовою роллю образу Божої Слави в християнстві в цілому. В 

даному випадку він може розглядатися і на рівні богословської категорії, і на рівні духовно-морального 
початку, що є сполучним між Божественним і людським світами. Виявляючи специфіку даного 

взаємозв’язку, блаженний Феодорит говорить, що «“Господь Бог не має потреби у вихваляючих”, однак 

благоговіння і захоплення розумних творінь Божих величчю Його справ не може не виражатися у 

приношеннях до Бога серцевої хвали і подяки». Розмірковуючи про сутність і значимість Божої Слави в 

людському духовному бутті, протоієрей Ліверій (Воронов) вказує, що «...прославляння Бога життям, 
справами становить головне призначення людини як причастника любові Божої» [11]. 

Відзначимо також, що славослів’я Богові, піднесення Йому хвали протягом всієї християнської історії 
асоціюється саме з «оспівуванням», оскільки «хвала народжується від захоплення і здивування перед 

Обличчям Божим саме у душі, що розкрилася і охоплена захватом. Вона може виразитися в закликах, 

вигуках, в радісному славослів’ї <...> Оскільки хвала повинна бути зрозумілою народу, вона легко стає в 
своєму розвитку піснею, гімном, найчастіше в супроводі музики і навіть танцю» [18]. Сказане виявляє, 

таким чином, початкову вокально-співочу природу сфери славослів’я у християнській традиції і, зокрема, 

текстово-інтонаційну специфіку гімну Te Deum, що зберігає актуальність протягом багатьох століть аж до 

нинішнього часу як у церковно-обиходному варіанті, так і в творчо-композиторському. 

Ємність і всеосяжний характер славослів’я у всій різноманітності його проявів в християнському 

богослов’ї і обрядово-ритуальній практиці визначає множинність його значень. Під «Славою Божою» 
мається на увазі, перш за все, сам Бог або «форма повної присутності Божества». Саме в цьому значенні 

використовує дане поняття апостол Павло, коли говорить: «І ми бачили славу Його, як Єдинородного від 

Отця (Ін. 1: 14). Для Іоанна Богослова істотним в цьому випадку виступає той факт, що Слава Господня є 

видимою і її можна порівняти з випромінюванням сонця і місяця, але вона перевершує їх (Одкр. 21: 23). 

Характерно, що етимологія латинського і італійського слова Gloria пов’язана саме з «сяйвом» [3]. Даний 

смисловий аспект виявляється співвіднесеним і з другим значенням «Слави Господньої», орієнтованим на 
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втілення Божественної абсолютної величі, що виявляється в творіннях Бога. «Вона виявляється в 

Богоявленнях. Тому в Біблії “слава” часто означає самого Бога в прояві Його могутності і в сяйві святості: 

“А хмара закрила скинію зібрання, і слава Господня наповнила скинію” (Вих. 40: 34)» [5]. 

Відзначимо також, що позначена якість стане предметом музично-риторичного відтворення і в 

типології Gloria, Te Deum та близьких їм як на рівні складової літургійного циклу, так і рівні самостійного 

композиційного цілого. При цьому образ «Божественної величі» пов’язаний з просторово-динамічною, 
«вселенською» якістю його подання, орієнтованою на яскраву динаміку, широкий звуковий діапазон тощо. 

Нарешті, ще одне смислове значення поняття «Слави Божої» пов’язане з «відображенням Божої 

величі в справах і об’єктах Його Творіння і Промислу». «Пізнання Божественної слави можливо як через 

споглядання створеного Богом світу, так і через дії Божественної благодаті. Споглядаючи світ, людина 

відчуває нескінченну велич Творця, зводить свій розум до Першопричини світобудови, яка перевершує 

все, що існує <...> Внутрішнє споглядання слави Божої веде людину до уподібнення своєму Творцеві, до 
набуття Царства Божого в душі, до духовного преображення...» [16].  

Про глибоке історико-духовне коріння образів Божественної слави і супутніх їй свідчить також, 

наприклад, староанглійська релігійна поезія VII-XIX ст., в якій християнські доксології і парафрази Sanctus, 

Gloria і Te Deum займають досить значне місце. У числі таких виділяється «Гімн Кедмона» (VII ст.), що є 

гімном-славослів’ям Богові – Творцю світу і Всесвіту: 
 

 «Ныне восславим Небодержца могучего, 

Судеб Вершителя замысел мудрый, 
Дело преславное, дивно свершенное: 

 Владетель вечный вначале воздвигнул 

Царство небесное, кровлю мира, 

Чертог небожителям поставил Зиждитель. 

 После устроил Владетель Вечный  
Мир срединный, крепкозданную землю – 

Рода людского Господин всемогущий» [цит. за: 2]. 
 

Як бачимо, текст цього гімну має певні паралелі і з канонічними християнськими гімнами, зокрема, з 

«моделлю» Te Deum і свідчить тим самим про стійкість цієї традиції в духовній поезії Середньовіччя. 

Сказане, на наш погляд багато в чому визначає також і популярність гімну Te Deum в духовно-релігійному 

та державно-політичному житті Англії наступних епох, про що свідчить, наприклад, неодноразове 

звернення Г. Ф. Генделя до даного жанру. 
Таким чином, образ Божественної слави, славослів’я у всій широті його тлумачення, що знаменує 

духовний зв’язок Бога і людини, а також один з найважливіших шляхів духовного перетворення 

останнього, виступає в якості суттєвої категорії християнського світосприйняття і духовної свідомості, що 

знаходить також відображення не тільки в богослужбово-співацькій практиці, але і в дотичній до неї 

духовній музично-історичній традиції. 

Ідея оспівування Бога, «хвали», «подяки» багато в чому обумовлена ієрархією духовного світу, в 
якому Богу як втіленню «блага» (одне з «Божественних імен») належить найвище місце. У свою чергу, 

хвала, поклоніння, подяка, звернені до Бога, виступають одними з істотних якостей духовності людини. 

Розмірковуючи про богословську сутність поняття «слава Божа», С. П. Гурін зазначає наступне: 

«Прославляючий має потребу в прославленому їм героєві, в його подвигу. Він приймає жертву, 

користується плодами подвигу, дякує. Той що прославляється, в принципі міг би обійтися без 
прославляючого, проте їх щось пов’язує, об’єднує якийсь потаємний зв’язок». Розмірковуючи далі про 

природу співвідношення Божественного і людського начал, цитований автор зазначає, що «в історії 

людства було багато героїв, але жоден з них не міг зробити такий подвиг, який вплинув би на все людство, 

на саму людську природу, врятував усіх, відразу та назавжди. Таке можливо тільки для Бога, який створив 

людину і приніс Себе в жертву за всіх людей. І справжня слава належить саме Богові і тільки Йому. Звідси 

випливає природний висновок: в межі, в усій повноті відношення “прославляючий – той, кого 
прославляють” здійснюється саме між людиною і Богом» [4, 100]. 

Відповідно, хвала, подяка, славослів’я, узагальнені і в богослужбових текстах, і в ритуальних діях, і в 

творчій християнській паралітургічній практиці (до якої можна віднести і численні зразки Te Deum, в тому 

числі і в творчості Г.Ф. Генделя), складають одну з вищих форм духовного життя людини, бо «грішнику 

протистоїть не праведник, а вдячна людина, що славить Господа». Християнин мислиться як «людина 

хвали і подяки» [1].  
Ідея спільності понять «подяки» і «славослів’я» пронизує і лінгвістичний бік духовно-богословської 

практики. Відповідно до думки Г. А. Козлової, «В Біблії дієслово “дякувати” має єврейське коріння “йдх”, що 

означає “вихваляти”, “звеличувати”, отже, славослів’я, звеличування і вихваляння Бога має спільне 

коріння зі словом подяка. Багато святих об’єднували поняття славослів’я і подяки або розглядали 

славослів’я як вищу ступінь подяки» [7]. Аналогічної роду духовна семантика показова і для слова «слава» 
(«честь», «хвала», «пишність», «розкіш»). 
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В кінцевому підсумку, як вказувалося раніше, славослів’я, хвала, подяка, поряд з молитвою-

проханням, пронизує все християнське богослужіння різних конфесій – на рівні славослів’я (велике і мале в 

православній традиції), доксології, Gloria, Sanctus, Te Deum та ін. Духовно-смислова значимість багатьох з 

них і, перш за все Te Deum, на рівні носія базових ідей християнського світорозуміння зумовлює їх 

побутування не тільки в якості складових християнської ритуаліки, але і як самостійних авторських 

вокально-хорових композицій (кантата, ораторія і близькі їм), пов’язаних як з церковним календарем і 
богослужбовою практикою, так і з істотними державно-політичними і історичними подіями монархічних 

держав Європи. 

Подібного роду паралелізм досить закономірний, оскільки монархічний тип державності в 

християнській Європі з властивою йому ієрархією, починаючи з часів Середньовіччя, мислився як похідний 

від духовної ієрархії Небесного світу. Даний тип державності склався в Візантії та мав істотний вплив на 

європейську культуру і історію як Середньовіччя, так і наступних епох [див. про це більш детально: 13]. 
Сказане, відповідно, багато в чому визначало сакралізацію фігури монарха (короля, імператора), що 

сходив на престол в тому числі і за посередництвом церковного обряду; духовну висоту ідеї «служіння 

Сеньйору»; духовну ритуалізацію придворного життя і, в кінцевому підсумку, різноманітні форми 

«симфонії» духовної і світської влади як основоположного принципу монархічного (імперського) 

державного правління. 
Закономірним в світлі вищесказаного стає співвіднесення типології християнського славослів’я, 

узагальненого в Te Deum, не тільки з власне християнською практикою, але і з політичною історією 

держав, ключовими подіями в житті правлячих династій, їх історичними звершеннями. Te Deum та подібні 

даному гімну, затребувані і в церковній, і в придворній практиці, фактично виконували функцію сакралізації 

останньої в «вибудовуванні» паралелей-аналогій між Божественним і земним світами. 

Сказане багато в чому обумовлює ґенезу Te Deum, висхідну до традицій візантійської культури і 
раннього західного християнства, відомого в сучасній богословській літературі як «давньозахідне 

православ’я» (рос. «древлезападное православие»). Зв’язок з даною традицією пов’язаний з цілою низкою 

чинників. Перший з них обумовлений специфікою візантійської духовності та її іконографії. На думку Г. 

Колпакової, образ Спасителя в системі образів гармонії і слави Небесного Царства «дуже рідко 

з’являється в типі кенозису – приниженим стражданнями, що характерно для живопису Заходу. У Візантії 
це майже завжди образ Христа у славі – в типі Пантократора. Втілення другої особи Трійці саме по собі 

знаменувало примирення Бога з людиною, являло собою образ прославленого, а не занепалого творіння. 

Тема мук Спасителя <...> завжди обертається темою вищого тріумфу» [8, 22]. 

Другий фактор, який зумовлює зв’язок поетики Te Deum з позначеною традицією, багато в чому 

обумовлений історією походження самого гімну, сполученого з діяльністю Амвросія Медіоланського (IV 

ст.), з ім’ям якого пов’язано введення в співочу практику антифону, респонсорія і гімну. Відзначимо, що 
зазначені якості, інтерпретовані крізь призму західноєвропейської музично-риторичної традиції XVII-XVIII 

ст., є показовими і для композицій Te Deum Г.Ф. Генделя. 

Разом з тим, аналізуючи лінгвістичну та історико-хронікальну інформацію щодо даного гімну, П. 

Цвєтков зазначає, що «початкова підстава гімну Te Deum знаходиться в гімнологіі Сходу <...> Гімн Te 

Deum laudamus, пройнятий величчю і гідністю, належить, як найбільш ймовірно, до “пісень, засвоєних 

західними християнами зі Сходу”. Ці слова Фортляге <...> суть відгомін думки, що поділяється не малим 
числом вчених Заходу» [19]. 

Ще одне свідчення про зв’язок розглянутого гімну та його тексту зі східнохристиянською традицією 

наводить у своїй дисертації О. Трубенок. Посилаючись на різноманітні історичні та палеографічні джерела, 

автор констатує, що «перший і найбільш повний запис словесного тексту Te Deum міститься в рукописі 

ірландсько-кельтського походження у Бангорському антифонарії (близько 690 р.)» [17, 47]. 
Таким чином, очевидним є східнохристиянське коріння даного піснеспіву і його тексту, пов’язане з 

періодом раннього Середньовіччя, що нерідко визначається на рівні «давньозахідного православ’я», з 

яким співвідноситься і медіоланська традиція, і богослужбова практика Кельтської церкви. Зазначена 

спряженість типології гімну Te Deum з ранньохристиянською практикою багато в чому визначає 

«вписаність» даного жанру практично в усі конфесійні християнські обрядові традиції наступних епох <...> і 

представляє великий матеріал для компаративних досліджень» [17, 9]. 
Показовою в цьому плані виступає і хорова творчість Г. Ф. Генделя, значна частина творчої 

біографії якого виявилася пов’язаною з Англією, її культурно-історичною та музичною традицією. Одним із 

«знаків» зв’язку з цим можна вважати його п’ять композицій на тексти Te Deum (в англійській версії). Два 

найбільших генделівських Те Deum – Утрехтський (1713) і Деттингенський (1743) – присвячені завершенню 

війни за іспанську спадщину, в яку була втягнута і Англія, і перемозі англійських і союзних австрійських 
військ над французами під Деттингеном. У Генделя є ще два більш лаконічних і менш відомих твори на 

цей текст (Те Deum 1714 року на честь королеви Кароліни, і Те Deum 1718 року на честь герцога 

Чендоського), а також п’ятий Те Deum (1 726), який є переробкою твору 1718 року. 

Позначений жанр в англійській музично-історичної традиції невіддільний від її культово-релігійної 
складової. У сприйнятті Г. Ф. Генделя англіканство є державною релігією Англії в граничному значенні 

цього слова. «Воно реалізує себе в Церкві, на чолі якої не папа, не патріарх, не єпископ, а король або 
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королева, церкви одного народу, церкви, що усвідомлювалася в ту епоху [XVIII ст.] саме як релігійна 

спільнота нації. Все це відродило в англійців те внутрішнє релігійне відчуття, яке виявилося подібним до 

світовідчуття Старого Завіту, відтворило ідею богообраного народу, що протистоїть зовнішнім помилкам 

“иных языков”. Не дарма в Англії стали виникати цілком легендарні <...> уявлення про те, що англійці <...> 

це втрачене колись 13-е коліно Ізраїля» [12, 135-136]. 

Відродження особливого інтересу до старозавітної історії Ізраїлю в Англії, що мало як велике духовне, 
так і помітне політичне значення, реалізувалося в тому числі і в численних ораторіях Г. Ф. Генделя на біблійні 

теми і сюжети, а також в духовних композиціях, створених на честь грандіозних історичних і військових 

перемог Англії в XVIII ст. До їх числа відносимо, наприклад, і генделевський Te Deum, створений після 

перемоги англійців під Деттингеном. Поява патріотичних духовних ораторій Г. Ф. Генделя на сюжети 

біблійної історії, а також аналогічних їм, була нерозривно пов’язана з цим «англіканським світовідчуттям»: 

«“Ми – новий Ізраїль”. Жителі “туманного Альбіону” в значній мірі сприймали сюжети старозавітних ораторій 
Генделя “на свій рахунок”, хоча Гендель, зрозуміло, осмислював власні творіння куди серйозніше і духовно 

глибше» [12, 136]. 

«Te Deum “Dettingen”» відноситься до числа зрілих композицій ораторіального типу. Він складається 

з 13 номерів для змішаного хору, оркестру (з включенням мідних духових та ударних) і соло баса. 

Домінуючими в даному творі є хорові розділи, які в повній мірі відображають ідею торжества, слави і 
славослів’я, пов’язані як з історичною перемогою Британії (Деттинген), так і з духовно-релігійною ґенезою 

даного жанру. 

На думку ряду дослідників творчості Г. Ф. Генделя, істотний вплив на інтонаційну мову даного твору 

мав Te Deum італійського композитора епохи бароко, францисканського ченця Франческо Антоніо Уріо. 

Вплив його «глоріозного» стилю позначилося і на музичній мові таких ораторій Г. Ф. Генделя, як «Саул» та 

«Ізраїль в Єгипті» [див. більш детально про це: 20]. Сказане багато в чому визначає специфіку розуміння 
композиторського авторства в музиці XVIII ст., зверненого до музично-риторичного способу музичного 

висловлювання як базового «інтонаційного словника» позначеної епохи. 

Духовно-смислові якості розглянутого Te Deum обумовлюють апелювання Г. Ф. Генделя до його 

музично-риторичних складових, серед яких одне з визначальних місць належить семантиці D-dur. Дана 

«царствена» тональність в епоху бароко символізувала бравурність, героїку, переможну радість, енергію, 
яскравий колорит, тріумфальність. Її виразність доповнюється частим звертанням композитора до 

героїчних квартових інтонацій, органічно пов’язаних із тембральною символікою мідних духових 

інструментів. Домінуючим типом мелодичного розгортання в творі стає юбіляція, в той час як фактура 

більш тяжіє до хорально-акордового типу або респонсорно-антифонних співставлень хорових мас при 

очевидному униканні розгорнутих поліфонічних побудов.  

Звертає на себе увагу також виділення басового «ухилу» в сольних партіях «Te Deum “Dettingen”» 
Г. Ф. Генделя, в чому також простежується зв’язок твору та музично-інтонаційної мови композитора з 

віковими традиціями християнського співу, що поєднують Захід і Схід у розумінні низького чоловічого 

голосу басово-баритональної теситури як втілення «Всесвіту, Бога». Відзначимо, що сказане є показовим 

не лише для традицій православної церкви, але і для Західної Європи раннього Середньовіччя, зокрема і 

для давньої англійської традиції. О. М. Камінська-Маркова, посилаючись на дослідження Е. Уілсона-

Діксона і Дж. Кервена, в одній зі своїх статей наводить оригінальний опис співу валлійців (жителів провінції 
Уельс): «Цей валлійський спів пробирає до самих глибин серця <…> Ці валлійські баси змушують 

вібрувати меблі, подібно педальним клавишам органу» [цит. за: 13, с. 203]. 

Висновки. Таким чином, хорова творчість Г.Ф. Генделя пов’язана з Англією, її політичною, 

культурно-історичною та хоровою традицією. Одним із «знаків» даного зв’язку можна вважати його п’ять 

композицій на тексти Te Deum (в англійській версії). Два найбільш масштабних генделевських Те Deum – 
Утрехтський (1713) та Деттингенський (1743) – присвячені завершенню війни за іспанський спадок і 

перемозі англійських та союзних австрійських військ над французами під Деттингеном. «Te Deum 

“Dettingen”» Г. Ф. Генделя народжений на перетині, з одного боку, арсеналу музичної риторики, пов’язаної 

з образами слави, хваління (квартовість, трубні гласи, семантика ре мажору тощо), з іншого – апелювання 

до фактурно-інтонаційних формул духовно-співацької славословної практики, що генетично сходить до 

традиції раннього Середньовіччя, зокрема, до амвросіанського співу (антифон, респонсорій, 
мелізматичний юбіляційний спів тощо). 
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MUSICAL AND INSTRUMENTAL FOUNDATIONS OF MODERN COMPOSITION TECHNIQUES 
 

The purpose of the work is to analyze the instrumental nature of modern composition techniques in the unity of their cognitive 
(performing and composing) and instrumental and sound parameters. The methodology of the research consists in application of 
aesthetic-cultural, comparative, theoretical and historical methods, as well as the analytical approach, which form a unified 
methodological basis. The scientific novelty of the work consists in expanding the notions about the genesis of musical art basing on 
the analysis of relations of the musical and instrumental principles and the nature of modern composition techniques. Conclusions. 
Instrumental nature of modern composition techniques is determined by the ongoing processes of individualization of composer's work 
in the areas of the author's vision of sound material, the relation to musical text, musical chronotopes, musical language, timbres, 
texture, shaping, etc. The factor of marginal diversity, technical complexity, and often the impossibility of the vocal embodiment of the 
sound material of compositions –  not only sonorist, pointillist, aleatory, timbral-characteristic, etc., but also extramelodic (with a higher 
order melody consisting not of individual tones, but of the whole texture, when the entire texture becomes a melody) directly 
demonstrates the instrumental nature of the technique, reproduced in genres of music - mainly without the use of voices or their use in 
"unvocal", an instrumental sound format, often with the nonverbal meaning. Finally, the very musical thinking in modern composition 
techniques acquires the qualities of instrumentalization. 

Keywords: musical instrument; musical instrumentalism; modern composition techniques; aleatory; sonoristics; musical 
thinking; sound; sound tools; texture. 

 
Черноіваненко Алла Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри народних 

інструментів Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової 
Музично-інструментальні засади сучасних технік композиції 
Мета роботи. У статті здійснюється аналіз інструментальної природи сучасних технік композиції в єдності їх когнітивних 

(виконавських та композиторських) та інструментально-звукових параметрів. Методологія дослідження полягає в застосуванні 
естетико-культурологічного, компаративного, теоретичного та історичного методів, а також аналітичного підходу, які утворюють 
єдину методологічну основу. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про генезис музичного мистецтва на 
основі аналізу співвідношень музично-інструментальних засад та природи сучасних технік композиції. Висновки. 
Інструментальна природа сучасних технік композиції зумовлюється триваючими процесами індивідуалізації композиторської 
творчості у сферах авторського бачення звукового матеріалу, відношення до нотного тексту, музичного хронотопу, музичної 
мови, тембрики, фактури, формотворення і т.д. Фактор граничної різноманітності, технічної складності, а часто і неможливості 
голосового втілення звукового матеріалу композицій – не тільки сонористичних, пуантилістичних, алеаторичних, тембрально-
характерних, тощо, а й надмелодійних (з мелодію більш високого порядку, що складається не з окремих тонів, але з усієї 
тканини, коли вся тканина стає мелодією) прямо демонструє інструментальний характер відповідної техніки, що відтворюється у 
жанрових спрямуваннях музики – переважно, без використання голосів або з їх використанням у «невокальному», 
інструментальному форматі звучання, часто позавербального смислу. Нарешті, саме музичне мислення у сучасних техніках 
композиції набуває якості інструменталізації. 

Ключові слова: музичний інструмент; музичний інструменталізм; сучасні техніки композиції; алеаторика; сонористика; 
музичне мислення; звук; звукові засоби; фактура. 
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Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой 
Музыкально-инструментальные основы современных техник композиции 
Цель работы. В статье осуществляется анализ инструментальной природы современных техник композиции в 

единстве их когнитивных (исполнительских и композиторских) и инструментально-звуковых параметров. Методология 
исследования заключается в применении эстетико-культурологического, сравнительного, теоретического и исторического 
методов, а также аналитического подхода, которые образуют единую методологическую основу. Научная новизна работы 
заключается в расширении представлений о генезисе музыкального искусства на основе анализа соотношений музыкально-
инструментальных основ и природы современных техник композиции. Выводы. Инструментальная природа современных 
техник композиции обусловлена текущими процессами индивидуализации композиторского творчества в сферах авторского 
видения звукового материала, отношение к нотному тексту, музыкальному хронотопу, музыкальному языку, тембрике, фактуре, 
формообразованию и т.д. Фактор предельного разнообразия, технической сложности, а часто и невозможности голосового 
воплощения звукового материала композиций – не только сонористических, пуантилистичних, алеаторичних, тембрально-
характерных и т.д., но и сверхмелодических (с мелодией более высокого порядка, состоящей не из отдельных тонов, но из 
всей ткани, когда вся ткань становится мелодией) прямо демонстрирует инструментальный характер соответствующей 
техники, воспроизводится в жанровых устремлениях музыки – в основном, без использования голосов или с их использованием 
в «невокальном», инструментальном формате звучания, часто невербального смысла. Наконец, именно музыкальное 
мышление в современных техниках композиции приобретает качества инструментализации. 

Ключевые слова: музыкальный инструмент; музыкальный инструментализм; современные техники композиции; 
алеаторика; сонористика; музыкальное мышление; звук; звуковые средства; фактура. 

 
Relevance of research topic. The musical art of the XX-XXI centuries is marked by a number of 

processes, which cause a new interest in theoretical generalizations in musical textures, forms, acoustics, 
timbres, harmonic and metro-rhythmic relations, genre-style parameters, which is related, first of all, to 
cognitive (performances and composers, including their synthesis, listening) processes, with the latest scientific 
and musical intentions. So recently, the idea, proclaimed by the composers of the Second Avant-garde, is 
being introduced now in an active way, it is impossible to study music in a different way from the point of view 
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of its separate traditional aspects – harmony, polyphony, melodies, forms, timbre, etc. The 21st century 
advanced even such an integrated scientific direction as intonology - that is an interdisciplinary field of 
knowledge "the formation of which is carried out in the process of integration of experience with the use of the 
intonological instrument for the purpose of knowing the nature of the thought existence" with the mixed 
combination and the intersection of scientific inventions of musicology, linguistics, literary criticism, philology, 
psychophysiology, history, aesthetics [1]. The object of this research is to present some of the modern 
techniques of composition which, being the core of the «new music», are «complex and belong "to all areas of 
musicology"» [9, 581], however, reveal the pronounced musical and instrumental foundations, which include a 
certain type of musical thinking, as well as a multitude of individual-variant timbre and sound manifestations of 
instrumental or instrumentalized type. 

The purpose of the study. The article is envisaged to reveal the instrumental nature of modern 
composition techniques in the unity of their cognitive (performing and composing) and instrumental-sound 
parameters. 

Presentation of the main material. From the second half of the twentieth century new ideological concepts 
logically lead to life and new forms of musical expression, which are gaining more and more intellectualized, 
simultaneously expressive, unusual sound parameters, even in the face of a denial of the next era of style 
guidance of the previous one. Thus, G. Koguuthek points out the regularity of musical and ideological evolution in 
a significant qualitative leap in the field of Arnold Schönberg's composition technique, which was once considered 
an opponent of any traditions, but did not consider himself a revolutionary, because his twelve-tone method 
«appeared when it was needed ..., to replace the structural differentiation, which was previously engaged in tonal 
harmony» [cit. for 5, 27]. Already in the second half of the twentieth century, Schönberg's path to the discovery of 
a new musical language and its organization was seen as a logical liberation from the strong influence of the neo-
romantic tradition. The same happened half a century later with the new-modal, atonal, aleatory, specific and 
electronic music. Many did not consider them to be music at all or, on the contrary, exaggerated their significance, 
as they were talking about «a turning point in the history of musical development, as music of the future, which 
opens a completely new stage in musical history» [ibid]. 

To a certain extent, the latter has become a prophetic one - the musical art chooses two parallel vectors 
of its evolution in the future: continuity of traditions in the system of new pluralistic values of the late XX – early 
XXI centuries and the self-sufficiency of an alternative type of musical-conceptual systems, including in terms of 
the ability of music and art in as a whole, to the foremost fixation of the most subtle tendencies of the spiritual, 
mental, material life, which have not been brought to the conscious level yet. The first vector is necessarily 
connected with the gradual accumulation of changes in musical thinking and composing technique, which, 
while developing, themselves prepare a coup, the movement to new laws, which are approved and again 
undermined, defining «the direction of further efforts until the development does not outstrip them» [5, 27]. 
Regarding the absolutization of the innovation of the second vector, A. Iglamova rightly notes that culture, as 
universal human memory, "holds" the connection of times, lives with the past, present and future at the same 
time, forming a norm in a person - an attitude to traditions. As for musical art, this is of fundamental importance, 
since the language of a musical work can not be completely new, because of the peculiarities of the musical 
language meaningful components - a completely new thing can turn into a misunderstanding, "repulsion" both 
the listener and the performer [4, 134]. 

Thus, the last third of the twentieth century reveals «the beginning of new creative processes associated 
with the inclusion in the cultural use of alien in relation to the prevailing tradition of artistic consciousness» [3, 
2], and at the crossroads of the XX – XXI centuries, scientists fix the period of change in musical paradigm, 
correlated with two (of such a scale) known earlier music histories: monophonic – polyphonic, polyphonic – 
homophonic. They «marked a complete reorganization of the entire system of its genre-compositional means. 
Today, there are prerequisites for the formation of a new normativity in the field of instrumental genres 
conceptuality (highlighted by me – A.C.) » [3, 6]. 

The change of sound symbology, texture-phonic sound quality, the total volume of acoustic streams 
becomes an external reproduction of the mentioned above. But behind them there lies something more: 
another type of conceptualism, another artistic and intellectual fabric, another model of philosophizing. Today, 
the «new» is already called not simply acquired by instrumentalism at the end of the twentieth century and is 
associated with another technical or style reorientation of music, but that «points to the global nature of the 
processes reproduced inside this art: the change of musical conventions-paradigms» [ibid], alternative, 
including classics of the twentieth century, the type of new musical-conceptual systems. G. Demeshko implies, 
first of all, the genre and harmonious «program» of making sense. But, of course, these parameters of the 
paradigm level are reflected on the integral system of musical thinking and sound implementation. 

The sphere of instrumental creativity emerges as a peculiar crossroads of these acute internal-musical 
problems, the conceptual and instrumental and technological origins of which reach Baroque culture with the 
autonomy of instrumental genres and sonata (first of all) the culture of the «brothers» with the crystallization 
and semantics of purely instrumental forms of expression, the birth of a super verbal type of thinking «Pure» 
meanings of «absolute» music – I will state it when other types of art and philosophy draw their ideas and 
technologies of their development into music. From the end of the seventeenth and during the nineteenth 
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centuries, the typical type of composer-performer was formed and successfully functioned and his art was not 
completely updated through the instrument. 

The process of finding new techniques for playing the musical instruments, extending their timbre 
features, took place in European music throughout the New History. So, the tricks of pizzicato and col legno 
«are discovered» in the 17th century by T. Hume, G. Ignace, I. Bieber, K. Monteverdi (in the «Tankred and 
Kloorind duel» the tremolo was also used for the first time). M. Khrust even points out the contemporary 
performances of some of I. Bieber's works on the violins that have been prepared (with the paper under the 
strings), although without evidence of such in the author's time. In 1815 K.M. Weber uses multifunction (quasi-
accordion) in horn solo at the Concertino e-moll op. 45. F.V. Rust, at the end of the 18th century, uses pizzicato 
and strike strings on the harpsichord [11, 8]. These cases of specific instrumental sounds were few. Already at 
the beginning of the XIX century actualization of the tone of individualization (as well as personal) does not 
simply acquire diversity, but also causes an explosion of instrumentation and technical improvement of 
instruments. New valve and ventilation systems for winding T. Bohm and G. Trierer were created, new kinds of 
instruments (double-bass oboe, "quint" bassoon), whole families (saxophones, saxogrons). Changes 
(chromatisation, range, loud-dynamic capabilities) were made into the construction of almost all musical 
instruments known at the time. The piano serves as a substitute for the orchestra and the founder of the new 
concert solo format of musical instrumentalism. The second such wave falls at the beginning of the twentieth 
century with the modification and subsequent academicization of folk instruments (accordion, domra, balalaika, 
bandura) in Slavic countries and drums. Orchestral, ensemble and solo productions formed in individual 
composer styles different concepts of sonorous images of instruments and their combinations. 

Such an extensive character of timbre and instrumental development in the era of romanticism is 
changing to intense in the XX century. The update of the sound palette acquires a vertical vector - searches for 
the tomb variety at each instrument are «in-depth» (new sounds of sound production – prepared piano, strikes 
along its strings, strings on strikes, sonorous outputs, etc.). All this opens the way for differentiation in each tool 
of universal and specific («not translated» for other) means. The results of these intense composing and 
performing quests (here the composer can not get around when composing music with a universal piano or 
inner ear) of new timbres, including new instrumental techniques. It is instrumental because, on the one hand, 
the renewal of the musical thinking of the twentieth century «was accompanied by increased interest in 
technical innovations ... in this sense, both modern and postmodern, at first initially offered the artist an "exam" 
on technological universalism» [8, 70], on the other – sonorous, textual, characteristic, register, rhythmic, sound 
complication of the composer's language became or impossible in the performance of the voice, or required 
from the vocalist (chorister) instrumental means of embodiment (however, instrumentalization of vocal creativity 
started in opera singing, particularly in castrated almost parallel with studies «singing instrument»). 

The phrase proclaimed by P. Bülez «Lifting the technique to the level of the idea! » – actually points to 
the semantic cross-section of the method associated with certain types of thinking, and technology. It is in the 
sphere of the latter that the struggle for the championship (for example, dodecaphony technique) is being 
pursued; the technique appears as a marker of style and form. Among them, this author's technique, as in the 
«Polyphonic Concert» by Y. Butsko, with the paradoxical synthesis of dodecaphony and the system of 
pompous chanting, when the twelve-tone organization has characteristic epigraphs of different registers, 
dispersing them in an artificially designed space with polyphonic overlay, a comparison in a complex vertical, 
far from a clearly localized sound monody of a significant chant. 

The mirror reproduction of serialism aroused the aleatory technique, "denying" the excessive structuring 
of the first (although both systems are equally directive-oriented). M. Pereverzeva emphasizes the priority of 
instrumental music in contemporary aleatonic compositions [6, 4] (which is confirmed by a significant 
quantitative predominance in favor of instrumental compositions), pointing to their instrumental roots from the 
times of the folklore improvisational tradition, and then composer opus with incomplete notation of preludes: 
«clavier and wider – instrumental improvisation, even before the Baroque era ... was one of the close 
predecessors of the aleatory music of the twentieth century, as the performer himself was the creator in the 
form of creativity. «Early instrumental music has advanced "free improvisation on the basis of the use of 
technical and textual methods specific to the given instrument ... which, in their totality, lead to the first 
independent forms of instrumental music - preludes, rocking, etc.» [6, 21]. One of the first in the European 
music of the aleatory opuses was «Piano Piece XI» by K. Stockhausen (1957), which is based on the author's 
«technique of groups», controlled by organizing numbers. This technique implies the differentiation of the 
material by a unique combination of tempo, articulation, dynamics, interval compositions, motives, timbre-
register colors of figures and passages, as well as deployed groups called «moments». The pianist chooses 
one of 6 pace, 6 dynamic levels and 6 types of articulation with their modifications, and moving to the next 
group focuses on the tempo, dynamics and articulation written to the right of the musical systems and randomly 
moves to any other group, which is executed in accordance with these instructions. Stockhausen himself noted 
that «The Piano Piece XI» is nothing but sound, certain particles the components of which behave statistically" 
[6, 190]. The mobility of the shape and the texture, the speed of switching to the next part in the new formats 
and the special instrumentalism of the textual and articulation layout point to the textural sound system of the 
piano. The aleatory compositions can reproduce both the motive principle and the "ideas of static development" 
associated with the «philosophy of pure duration» (for example, by Feldman), which «entered the European 
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literature, giving birth to the drama of the flow" (James Joyce, Marcel Proust), which was reproduced in a stage 
drama, cinema, finally, in instrumental music» [10, 49]. 

The second half of the twentieth century allows us to speak about sonoristics not only as a concrete 
stylistic event, but also about «sonorist aesthetics», «sonorist listening» [7, 155]. Musical instrumentalism is 
also in the forefront of the reason for its consistent nature with the hypertrophic syndrome system of textures 
(compulsory multi-vocal vertical, longitudinal or strip of small lengths), their mobility, space, poly-plastic, 
penetration into the musical texture of graphic, mathematical techniques. With the emancipation of sound, the 
sonoristics released the element of its timbre, its energy, the ability to transform structures and their 
combinations, the combination of lines, layers, blocks that is to create a sound form, causing various types of 
relations to life, and a purely individual logic of structuring the whole. All this stimulates the peculiarities of the 
spatial-temporal continuum organization. So, K. Bolashvili analyzes the path of a new type of sonorous tissue 
structuring tendencies in such a historically instrumental genre as a symphony – from compromise variants of 
synthesis to a fundamental modernization under the influence of dwarfism. In the latter, the presence of 
conceptual, «difficultly constructed meaning» (Y. Lotman) with the opposition «action – contemplation» arises 
in forms more complex than in the traditional symphonic cycle. For example, in the symphony by S. 
Gubaidulina «I hear ... Silence ...» the opposition of the sonorous – the disappearing is realized not in the form 
of opposition, but as the faces of a single sound-image, which are constantly moving one to the other. That 
means that the idea develops on the basis of solving the problem of functioning of the sound, which symbolizes 
the personality in its various qualitative and quantitative manifestations. The symphony of thinking – in the 
through development of material, united by repeated structural elements, the only logic of dynamic 
development with the formation of a proportionally balanced structure of the whole. And in the last symphonies 
of A. Terterian, in the almost complete absence of any signs of a genre-structural canon in the center, appears 
the sound itself, as the embodiment of the universe, its micro-and macro levels, where the eternal problems of 
Birth, Life and Death are merged together. 

The idea of the emancipation of sound as such lies at the heart of the philosophical and creative 
conception of minimalism. Minimalism brings the sound to the autonomy of the first element, freed from 
systemic connections and relations with the subjective world. The new perception of time – the immanent 
characteristic of music as an art, the development of musical thought in the composer's and performer's 
aspects - is added here - the time here is abstracted from the dynamic process, becoming vertical, both in the 
archaic and non-European consciousness. The method of functioning of archaic material is a repeat, therefore, 
minimalism is inevitably associated with rehearsals, as in its complicated forms, in particular, techniques of 
phase shift (S. Reich), addiction (F. Glass, N. Korndorf), augmentation (S. Reich), binary opposition and cyclic 
progression (A.Pyart), has an instrumental nature 

The main principle of electronic music is the creation of sounds exclusively by means of electricity, the 
technical (today – digital) their transformation, finding new forms and their mechanical implementation, the 
discovery of previously unknown sound forms – it was originally directed to the instrumental world, even in the 
form of accompanying voices. Composers of electronic music came close to the «pre-principle"»of music – the 
structure of the sound. A new qualitative stage in the development of electronic music was computer music. 

Conclusions. New acoustic possibilities open up to the artist an unlimited «freedom of choice» means of 
embodiment of artistic designs and generate the same unprecedented difficulties. In the union of music and 
technology (composing, performing and engineering), the leading position has always occupied the first one. 
Music «order», the inventive idea «offers», but it has never been a «straight line». The point of attraction here is 
the artistic expressiveness of a particular medium and its aesthetic value. 

The semantic and technical crossroads of the most acute internal-musical problems are the sphere of 
instrumental creativity, the conceptual and instrumental-technological origins of which reach the Baroque 
culture. The game with instrumental timbres and their combinations gives the composer much more timbre 
(including somnolent), range, dynamic, fine-rhythmic, macro-length variations. In addition, in the choir, for 
example, singing, which has more opportunities than solo-vocal, the system of regular choral order was built up 
for centuries, which became one of the main determinants of the cathedral and choral integrity, but today 
«interferes» with new techniques of composition. Musical instrumentalism is in the forefront of the reasons for 
the correspondence of its nature with the sonorist hyper developed system of textures (compulsory multi-voice 
vertical, ultra-longitudinal or strip of small lengths), their mobility, space, poly-plastic, penetration into the 
musical fabric of graphic, mathematical techniques. All this stimulates the peculiarities of organizing the musical 
space-time continuum as «diversity in unity», the delegation of multi-channel meanings. 

As for the change in the musical-thought paradigm, it is interesting to trace the following dynamics of the 
role of instrumentalism in the defined by V. Konen's three stages of music. In folklore, vocal forms are most 
prevalent, most adapted for instant syncretic inclusion, although it is in this layer that the primary, including 
professional, instrumentalism is born. In academic music there is the autonomy of instrumental forms, some 
parity with the tendency to instrumentalize vocals and composers techniques, to the dynamics of the extension 
of timbral-instrumental means of expression, the loss of the opera – the queen of the XIX century their positions 
in the twentieth century, the actualization of instrumental genres. In the third layer there is the priority of 
instrumental sounds, the initial tendency to instrumentalize vocals in jazz and parity in mass genres, 
characteristic "stylistic" means of sound production, including electronic. But in the last two layers without tools 
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it is impossible to get around; they become the necessary base for the existence of the corresponding genres 
and forms (even in the accompanying function). 
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ТРАДИЦІЇ КУЛЬТУРИ МИСТЕЦЬКОЇ ФРАНЦІЇ  
ТА ФОРТЕПІАННІ КОНЦЕРТИ К. СЕН-САНСА 

 
Метою роботи є усвідомлення органіки ліричної концепції фортепіанного концерту у французькій традиції, 

представленої Концертами К. Сен-Санса, актуальне інтонування яких визначено «неосимволізмом» (за О.Марковою) 
поставангарда в музиці й «неоготики» українського переломлення пост-поставангарда (див. роботу О.Новикової  та ін.). 
Методологічною основою роботи є  культурологічний  підхід у мистецтвознавстві, представлений у тому числі школою  
Б.Асафьєва   в Україні, початки якого зафіксовані французькою Ars nova кануну XIV століття й повернені в русло театрального 
мимезису Ж.-Ж.Руссо. Базисне місце займає метод жанрово-стильового порівняльного аналізу, герменевтичний, історико-
описовий методи, що дозволяють у межах метафізики історії (А.Лосєв, Н.Конрад) зафіксувати значеннєві паралелі становлення 
гуманітарної сфери й виразності мистецтва. Наукова новизна роботи полягає в тім, що вперше в музикознавстві України 
співвідносяться інтонаційний стрій прото-символізму, символізму й неосимволізму початку ХХІ сторіччя в конкретиці жанрового 
наповнення тематизму й композиційних особливостей структури артефакту; уперше Концерти Сен-Санса й, насамперед, 
популярні Другий  і П'ятий стали предметом герменевтичного аналізу в аспекті актуальної інтонаційної наповненості, у 
співвідносності із просимволістськими тяжіннями поставангарду й пост-поставангарду. Висновки. Творчість К. Сен-Санса 
хронологією й стильовими перевагами пов'язана із протосимволістськими й протонеокласицистськими тенденціями, які 
супроводжують підйом  символістського, а згодом неосимволістського мистецтва граней XIX-XX і  XX-XXI вв., відрізняючись 
салонним естетизмом і одухотвореним шануванням національних традицій і французького артистизму насамперед. Більшість зі 
створених Сен-Сансом симфонічних творів відносяться або до жанру концерту безпосередньо, або є такими по суті виразності 
й інструментального складу, що представляє композицію;  у тому числі це 5 фортепіанных Концертів. З них популярний Другий  
демонструє стильову еклектику, показову для символістського підходу, а блискучий фінал стилізує «діамантовий стиль» 
класики французького піанізму, торкання якого знаходимо у С.Рахманінова й, тим більше, у О. Скрябіна. Концертний принцип 
мислення К. Сен-Санса визначений звертанням до духовних джерел творчості й становить природну супутність підйому 
інтересу до церковного мистецтва, піднятого на висоту творчістю С.Франка й В. д'Енді.  

Ключові слова: художня культура; французький національний стиль; символізм як стиль мистецтва й стиль 
світосприймання; жанр фортепіанного  концерту; концертні жанри. 
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академии имени А.В.Неждановой 
Традиции культуры  артистической Франции и фортепианные концерты К. Сен-Санса 
Целью работы является осознание органики лирической концепции фортепианного концерта во французской традиции, 

представленной Концертами К.Сен-Санса, актуальное интонирование которых определено «неосимволизмом» (по Е.Марковой) 
поставангарда в музыке и «неоготики» украинского преломления пост-поставангарда (см. работу О.Новиковой  и др.) 
Методологической основой работы является  культурологический  подход в искусствознании, представленный в том числе школой  
Б.Асафьева   в Украине, начала которого зафиксированы французской Ars nova начала XIV века и повернуты в русло театрального 
мимезиса Ж.-Ж.Руссо. Базисное место занимает метод жанрово-стилевого сравнительного анализа, герменевтический, историко-
описательный методы, позволяющие в пределах метафизики истории (А.Лосев, Н.Конрад) зафиксировать смысловые параллели 
становления гуманитарной сферы и выразительности искусства.  Научная новизна работы заключается в том, что впервые в 
музыкознаниии Украины соотносится интонационный строй прото-символизма, символизма и неосимволизма начала ХХІ столетия в 
конкретики жанрового наполнения тематизма и композиционных особенностей структуры артефакта; впервые Концерты Сен-Санса и, 
прежде всего, популя рные Второй и Пятый стал предметом герменевтического анализа в аспекте актуальной интонационной 
наполненности, в соответствии с просимволистскими тяготениями поставангарда и пост-поставангарда. Выводы. Творчество К.Сен-
Санса хронологией и стилевыми предпочтениями связано с протосимволистскими и протонеоклассическими тенденциями, которые 
сопутствуют подъему символистского, а впоследствии неосимволистского искусства граней XIX-XX и  XX-XXI вв., отличаясь салонным 
эстетизмом и одухотворенным почитанием национальных традиций и французского артистизма прежде всего. Большинство из 
созданных Сен-Сансом симфонических сочинений относятся либо к жанру концерта непосредственно, либо являются таковыми по 
существу выразительности и инструментальному составу, представляющему композицию;  в том числе это 5 фортепианных 
Концертов. Из них популярный Второй  демонстрирует стилевую эклектику, показательную для символистского подхода, а блестящий 
финал стилизует «бриллиантовый стиль» классики французского пианизма, касание которого находим у С.Рахманинова и, тем более, 
у А. Скрябина. Концертный принцип мышления К.Сен-Санса определен обращением к духовным истокам творчества и составляет 
естественное сопутствование подъему интереса к церковному искусству, поднятого на высоту творчеством С.Франка и В. д’Энди.  

Ключевые слова: художественная культура; французский национальный стиль; символизм как стиль искусства и стиль 
мировосприятия; жанр фортепианного  концерта; концертные жанры. 
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A.V.Nezhdanova 
Traditions of the Culture of the Artistic france and piano concertos of C.Saint-Saëns 
The purpose of the article is a realization of organic character to the lyrical concept of piano concerto in the French tradition, 

presented Concerto С.Saint-Saёns, actual intonation expressiveness which is determined "nеоcymbolism" (on E.Markova) to 
pоstvаnguard in music and "nео-Gоthic in art" in Ukrainian refraction of post-pоstvаnguard (see to work O.Novikova and others.) The 
methodology of the work is culturology approach in science about art, presented including school of B.Asafiev in Ukraine, begin which 
are fixed french Ars nova begin XIV century and are turned in riverbed theatrical mimеsis of J.-J. Rousseau. The base place occupies 
the method of the genre-style benchmark analysis, hermeneutic, historian-descriptive methods, allowing within metaphysicians of the 
histories (A.Losev, N.Konrad) fix the semantic parallels of the formation of the humanitarian sphere and expressiveness of art. 
Scientific novelty of the work is concluded in that for the first time in musicology of  Ukraine matches up the intonation formation is 
proto-symbolism, symbolism and nео symbolism begin XXI centuries in concrete manifestation of the genre filling in themes and in 
composition particularities of the structure of the artifact; for the first time Concertos Network-Sansa and, first of all, Second and Fifth 
became the theme and hermeneutic analysis in aspect actual intonation fullness of the manifestation, in correspondence to symbolism 
gravities of post-avanguarg. Conclusions. The creative activity of C.Saint-Saёns  chronology and by style preferences is connected 
with proto-symbolism and proto-neoclassicism trends, which assist the ascent a symbolism, but subsequently nеоsymbolism art of 
verges XIX-XX and XX-XXI cent., differing salon estheticism and animated honouringп of national tradition and French artistic insight 
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first of all. The majority from created Sant-Saёns of symphonic compositions pertains or to the genre of the concerto directly, or are 
such essential expressiveness and instrumental composition, presenting composition;  including this 5 Piano Concerto. Of them, 
popular Second demonstrates style eclectic significant for the symbolism approach, but brilliant play-off reproduces "diamond style" of 
classicists french pianism, which osculation find beside S.Rahmaninov and, more so, besides A. Skrjabin. The concert principle of the 
thinking of Sant-Saёns is determined by address to spiritual headwaters creative activity and forms natural parallel to the ascent of the 
interest to church art, lifted on height by the creative activity of C.Franck  and V. d'Indy.  

Key words: artistic culture; French national style; symbolism as the style of art and style of world-outlook; the genre of a piano 
concerto; concert genres. 

 
Актуальність теми дослідження визначена спеціальним поворотом світової творчої енергії до 

самопрояви кельтсько-слов'янського миру: на зміну пануванню у філософії й у музиці німецької ініціативи 
прийшли  інші національні лідери. Х.Ріман визначив XVII-XIX сторіччя періодом німецької музики [14] – і, 
очевидно, провідне положення в зазначений часовий відрізок німецької філософської думки (від Й.Кеплера 
до Г.Гегеля, Л. Фейєрбаха й Ф.Ніцше). При цьому вищезгаданий Ріман констатував «період італійської 
музики» (XV-XVIII ст.) – порівняємо з італійською філософією гуманістів і з «олюдненим Всесвітом» Дж.Віко, 
«період французької музики» яка лідирувала (ХІІІ- XVІ ст.)  у професійному мистецтві Західної Європи [14], 
що визначалося й базисним положенням схоластики  й гуманізму-раціоналізму Франції у філософії Європи. 
Великий учень Х.Римана  Г.Адлер оголосив ХХ сторіччя «століттям російської музики» [13, 901-906], чим 
позначив нового національного лідера в професійному мистецтві на найближчі три сторіччя.  

Названі національно-етнічні лідери зовсім не перекреслювали активності інших народів і країн, нерідко 
продовжуючи нарощувати напрацьовані творчі прерогативи на новому рівні першості інших історичних 
ініціатив. Так, розквіт французької філософії − картезіанство й енциклопедисти XVII-XVIII ст., зліт впливу 
Ж.Люллі, Ф.Рамо, Ф.Куперена, що відсуваються на користь німецького реформаторства Х.Глюка й 
фортепіанної експансії Віденської школи. Однак французький клавіризм  у другій половині ХІХ століття був 
відроджений К. Сен-Сансом і К.Дебюссі, пролонгований у лідеруючу  фігуру російської музики О.Скрябіна. А 
до кінця ХХ століття «клавіризация» фортепіано (у термінології Д.Андросової [1]), затверджена геніальним 
проривом Г.Гульда, заявила нове Відродження французького клавірного стилю у фортепіанній грі, у тому 
числі охопленням спадщини К. Сен-Санса в повному обсязі його фортепіанно-концертної спадщини (див. 
дисертацію А.Буреля [4] і ін.). Однак, у зазначеній дисертації відсутнє співвіднесення інтонаційного строю 
тематизму Концертів Сен-Санса епохи ствердження верховенства символізму у французькій музиці з 
актуальними (див. «актуальне інтонування» [5]) для початку ХХІ століття принципами «неосимволізму» і 
«неоготики» сучасності. 

Метою роботи є усвідомлення органіки ліричної концепції фортепіанного концерту у французькій 
традиції, представленої Концертами К. Сен-Санса, актуальне інтонування яких визначено «неосимволізмом» 
(за О.Марковою) поставангарду в музиці й «неоготики» українського переломлення пост-поставангарду (див. 
роботу О.Новикової  та ін.).  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в музикознавстві України співвідносяться 
інтонаційний стрій прото-символізму, символізму й неосимволізму початку ХХІ сторіччя в конкретиці 
жанрового наповнення тематизму й композиційних особливостей структури артефакту; уперше Концерти 
Сен-Санса й, насамперед, популярні Другий  і П'ятий стали предметом герменевтичного аналізу в аспекті 
актуальної інтонаційної наповненості, у співвідносності із просимволістськими тяжіннями поставангарду й 
пост-поставангарду. 

У вигляді настановної тези опису й аналізу приймається характеристика змісту музики К. Сен-Санса в 
тім її академічному  визнанні, що має місце в спеціальній літературі і яке узагальнює досвід музикознавства 
країн колишнього Союзу й українського мистецтвознавства: «У творах Сен-Санса панує світла поетична 
лірика, настрої радості, бадьорості, народжувані експресивною динамікою руху, соковиті жанрові замальовки, 
умиротворена споглядальність, шляхетна патетика, стриманий драматизм. … Образи героїчного підйому, 
тривоги, збентеженості, суму − відносно рідкіcні. За своєю природою мистецтво Сен-Санса об'єктивне, 
логічне й ясне, інтелектуальний початок у ньому превалює над емоційним...» [12, 920]. 

Однак, примат німецько-драматичного підходу до музичних цінностей диктував довго всякого роду 
застереження щодо генія Сен-Санса, як це зафіксовано в підручнику М.Друскіна: «Питання національної 
визначеності й демократизму музики були гостро й вчасно  поставлені Сен-Сансом. Але розв’язання цих 
питань і в теорії й на практиці, у творчості, відзначено в нього істотним протиріччям: поборник неупереджених 
художніх смаків, краси й гармонійності стилю як застави доступності музики, Сен-Санс, прагнучи до ф о р м а 
л ь н о ї  (виділено М. Друскіним −Л.Ш.) досконалості, часом  нехтував  з м і с т о в н і с т ь. … Гонитва за 
такою «химерою» («чистота стилю й досконалість форми» у висловленнях Сен-Санса) збіднювала сутність 
творчих шукань Сен-Санса» [6, 420]. 

І потім названий дослідник пояснює, що саме він вважав «збіднінням» і «недостатньою змістовністю» 
музики великого композитора: «... нерідко у своїх творах він більше сковзав по поверхні життєвих явищ, чим 
розкривав глибину їхніх протиріч» [6, 420]. 

Зрозуміло, що цього роду критика здійснювалася з позицій соціал-реалізму, у яких не залишається 
місця духовному гедонізму салонної традиції, вирощеною естетикою відсторонення від дрязг життя заради 
наближення до досконалості духовного спілкування. Саме в рококо черпали натхнення імпресіонізм і 
значною мірою символізм (див. групу Наби, наприклад), що постають у другій половині ХІХ століття ‒  К. 
Дебюссі недвозначно визначав свої наміри бути вірним ідеалам епохи А.Ватто, і саме даний підхід визначив 
для нього органіку спілкування з побратимами по мистецтву в салоні С. Малларме.  
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К. Сен-Санс сформувався як творець у паралель до тієї,  що піднімалася, могутньої фігури Клода 
Французького, як шанобливо королівським титулом іменували автора «Пеллеаса» сучасники. Сен-Санс за 
роками початку творчості повинен бути віднесений  до шестидесятників, до покоління Ш.Гуно й Ж.Бізе, але 
стилістично він тягнувся до зміцнілих у 1870-ті - 1880-ті ліній протосимволістського, протонеокласичного 
мистецтва, у якому не соціальні драматизми, але психологія осягання краси світу склала опорні точки творчої 
концепції.  

К. Сен-Санс може бути порівняним зі своїм старшим і з тим, що рано пішов з життя, сучасником 
Ш.Бодлером, який визнаний був французькими символістами, які визнавали його у 1880-х - 1890-х роках як 
свого предтечу. Пошук ним Краси повз драматично-трагічних гримас життя віддаляв його від 
шестидесятників (Г.Флобер, А.Доде, Г. де Мопассан), з якими він за життєвою хронологією був 
безпосередньо співвідносним. І вищезгаданий М.Друскін наводить слова Сен-Санса, у яких він протиставляє 
себе Ж.Бізе, − але аж ніяк не в осуд собі, як це виходить з вищенаведеного коментарю музичного 
дослідника: 

«Ми переслідували  різні цілі − він (Ж.Бізе − Л.Ш.) шукав, насамперед, пристрасть і життя, а я ганявся 
за химерою чистоти стилю й досконалістю форм» [6, 420]. 

Шлях К. Сен-Санса співвідноситься з долею П. Чайковського, що, будучи старшим за М. Римського-
Корсакова й майже однолітком з М. Мусоргським, не «уписувався» у купкістський «шестидесятницький 
прорив», тяжіючи за вихованням й переконанням до релігійності й салонності, від яких активно 
відмежовувалися прихильники М.Балакірєва. Тому, незважаючи на своє деяке старшинство стосовно стовпів 
Могутньої купки, і само собою, і історики музики П.Чайковського прилучили до «покоління 1870-х», у якому 
спостерігалося відмежування від народницького максималізму купкістів. Хоча солідаризація з 
«патріархальною Москвою» не перешкодила й Москві, Московській композиторській школі, вибудувати 
Московський модерн у 1880-ті, тобто на десяток років випередити Петербурзьку модерністську концепцію. 

К. Сен-Санс, співвідносячи Ж.Бізе зі своїми устремліннями, чітко вказує на реалістичний 
проверистський стрій мислення геніального автора «Кармен», тоді як свою музу зв'язував з «чистою 
формою», тобто з духовною-одухотвореною  суттю музики, зміст якої далекий від життєвого роїння й тим 
більше пристрастей. Одержимість пошуком «правди життя» у музиці, що відрізняла в різних стилістичних 
вимірах купкістів і Ж. Бізе, склала ту утопічну галузь музичної творчості й особливо музичного театру, що 
кликала до відмови від музичної органіки «правильних форм», що диктувалися  не логікою життя, але 
подоланням її протиріч на користь Краси Вічного.  

В епоху символізму, повнота розвороту якої охоплює 1880-ті –- 1910-ті роки й відмітається ураганом 
соціальних потрясінь катастрофічного для багатьох країн завершення Першої світової війни й шквалу 
соціальних революцій від Росії до Мексики, є час сходження й ствердження мистецтва Сен-Санса.  

І якщо 1918 р. став фатальним для благополучного й обласканого увагою К.Дебюссі, що не міг 
прийняти зміну розумових орієнтирів, виставлених подіями 1917 - 1918 рр., то  К. Сен-Санс на три роки 
пізніше, але також піде з життя на виду виходу наступного покоління, «залізної», «нової молоді» 1920-х, що 
висунула Шістку й ін. Відповідно, у ХХ столітті увага до мистецтва Сен-Санса синхронно піднімалася в етапи 
пожвавлення несимволістських тяжінь і проявів нерококо. Останнє навіть у вигляді моди одягу затвердилося 
в післявоєнному світі у вигляді концепції «Нью лук»  К.Діора, і, крім цього стимулу, розвинене було епохою 
тінейджерів, що своєрідно переломили інфантилістські ознаки стилю поводження й мислення епохи маркізи 
де Помпадур (про це спеціально в роботі К.Дубровіної [7]).  

В епоху поставангарду, тобто від 1970-х років, коли явно, за спостереженням О.Маркової, перемагає у 
світі концепція неосимволізму [10, 99-134], музика К. Сен-Санса стає усе більш затребуваною, досягаючи 
певного апогею в останні десятиліття. Перемога французького піаніста Л.Дегарба на конкурсі П.Чайковського 
в 2010-ті рр. знову висунула значимість французького піаністичного стилю, що створений множинними 
творами для фортепіано К.Сен-Санса.  

Французький майстер контактував з Ф. Лістом (також  заступництвом Ліста користувався й великий 
сучасник і співвітчизник Сен-Санса − С.Франк), він сприяв знайомству французької публіки із творами 
купкістів, Чайковського. Однак він ретельно захищав своє бачення змісту музики, що формулював як 
«чистоту стилю» і «досконалість форми» (див. вище). А за цим стояло уявлення про контактність зі 
сторонами життя, у яких очевидні риси досконалості й прилучення до чистоти стильового вираження.  

Духовні підстави зазначеної ним «чистоти стилю» виявляються в численних звертаннях до церковних 
тем у вокальних творах, а серед оперних творів, як відомо, особливу значимість має написана на біблійний 
сюжет «Самсон і Даліла», над якою він працював майже 10 років (1867-1877). 

Відповідно, жанрові переваги Сен-Санса – це концертні типології у всій розмаїтості їх прояву.  І з 19 
позицій вищих досягнень у симфонічному жанрі 13 представляють або жанр концерту безпосередньо, або 
сполучений з концертністю тип будови («Африка», фантазія для фортепіано з оркестром ор. 89, 1891, Алегро 
апасіонато для віолончелі з оркестром ор. 43  1875 й ін.). У числі названих концертних творів – п'ять (як у 
Бетховена!) Концертів для фортепіано й оркестру, з яких і публікою, і дослідниками завжди виділяється 
Другий концерт g-moll, у якому очевидні ознаки стильової  еклектики просимволістського типу, а також 
очевидна ставка на клавірну «легкість» у подоланні фінального «радісного дзвоніння». 

Зазначена якість концентрації святковості й ігрового блиску у фіналі становить безпосередню 
паралель до славильно-дзвонних фіналів С.Рахманінова, для якого школа М.Звєрєва, вибудувана на 
підставах салонного піанізму Дж.Фільда й О.Дюбюка, створювала стильову контактність із французькою 
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піаністичною школою. У Звєрєва ж виховувався О. Скрябін, що представив повноту переломлення 
салонності, сприйнятої російським піанізмом із французьких джерел салонного аристократизму. 

До концертного жанру, безумовно, відноситься знаменита «зоологічна» фантазія «Карнавал тварин», 
у якому «фестивальний» тонус викладу цієї програмної сюїти безпосередньо пов'язаний із принципом 
concerto grosso −для двох фортепіано, 2-х скрипок, альта, віолончелі, контрабаса (тобто струнного квартету), 
флейти, фісгармонії, ксилофону й челести. 

У ґрунтовній роботі А.Буреля [4], присвяченої інструментальному концерту Франції другої половини 
ХІХ століття, представлений  значний список фортепіанних концертів (понад 40), складених провідними 
композиторами Франції з 1850 по 1905 рр., у тому числі це твори Е.Прюдана, Е.Лало, А.Герца, Т.Дюбуа, 
Б. Годара, Т. Пьєрне, А.Літольфа, Ш.Гуно, Ж. Массне, Е. Вроблески й багатьох інших авторів, що склали 
славу Франції розглянутого періоду. Концерти К. Сен-Санса виявилися частиною могутнього потоку  
творчості національної композиторської школи, у якій усвідомлення свого шляху як стильово-жанрової 
особливості вибору засобів виразності й концепції піанізму утворило відмітну ознаку, яка протистояла іншим 
національним внескам Європи й світу в зазначені типологічні позиції.  

Висновки. Творчість К. Сен-Санса хронологією й стильовими перевагами пов'язана із 
протосимволістськими й протонеокласицистськими тенденціями, які супроводжують підйом  символістського, 
а згодом неосимволістського мистецтва рубежу XIX-XX і  XX-XXI ст., відрізняючись салонним естетизмом і 
одухотвореним шануванням національних традицій і французького артистизму насамперед. Більшість зі 
створених Сен-Сансом симфонічних творів відносяться або до жанру концерту безпосередньо, або є такими 
по суттю виразності й інструментального складу, що представляє композицію;  у тому числі це 5 
фортепіанних Концертів. З них популярний Другий  демонструє стильову еклектику, показову для 
символістського підходу, а блискучий фінал стилізує «діамантовий стиль» класики французького піанізму, 
торкання якого знаходимо у С.Рахманінова й, тим більше, у О. Скрябіна. Концертний принцип мислення К. 
Сен-Санса визначений звертанням до духовних джерел творчості й становить природну супутність підйому 
інтересу до церковного мистецтва, піднятого на висоту творчістю С.Франка й В. д'Енді.  

Духовна тематика творів Сен-Санса сполучається з інтресом до дитячої теми, що співвідносимо із 
традиціями інфантильності в мистецтві рококо, яке одержало продовження в неорококо ХХ століття й 
затвердилося в якості однієї із впливових ліній у творчості початку ХХІ cтоліття. Протосимволістські й 
неокласицистські стильові позиції музики Сен-Санса погоджені з культурою символізму, що позначила 
провідний художній комплекс і принцип світосприйняття [3] наприкінці ХІХ - початку ХХ століть і яка виявила 
свій ренесанс у неосимволізмі поставангарду й пост-поставангарду наших днів. 
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DIFFERENTIATION OF COMPUTER-AIDED FORM-MAKING INTERPRETATIONS IN THE 
ARCHITECTURAL DESIGN OF POSTMODERNISM 

 
The purpose of the article is to specify the differentiated concepts of computer-aided form-making in the architectural design of 

postmodernism. Methodology. Within the frame of the tasks set the analysis and synthesis of scientific achievements of well-known scientists 
and world-renowned designers in architecture were conducted, methods of generalization and systematization of the research subject were 
used. Scientific novelty. A detailed explanation of computer-aided form-making in the architectural design of postmodernism is for the first time 
presented in this work. The notion of "hypersurface" is specified and extended. The role and place of the computer which is transformed into an 
element of the paradigmatic and synergetic reality by means of which the transfer of intelligence occurs are determined. Conclusions. As a 
result of the differentiation and analysis of the concepts of computer-aided form-making, applied in the architectural design of postmodernism, 
the following assumptions can be made: 1) the hypersurface is created as a space that does not divide, but rather encompasses, at the same 
time there is unification of the avant-garde and the ordinary system in the general human culture; 2) the computer originally being the proper 
factor of the design process as an exteriorly defined instrument of interpretation becomes a computer reality and acquires characteristics of 
paradigmatic and synergetic reality; 3) automation of thought takes place, with computers becoming its symbol; moreover, the transfer of 
intelligence to the systems occurs, and this is a question of the culture of creativity. It is impossible to get rid of it, but an architect or a designer 
still remains the creator and original source. 

Key words: hypersurface; computer-aided form-making; architectural design; postmodernism. 
 
Бондар Ігор Савич, доцент, заслужений працівник культури України, Київський національний університет культури і 

мистецтв 
Диференціація трактувань комп’ютерного формотворення в архітектурному дизайні постмодернізму 
Мета дослідження – деталізувати диференційовані поняття щодо комп’ютерного формотворення в архітектурному 

дизайні постмодернізму. Методи дослідження. У межах поставлених завдань було проведено аналіз та синтез наукових 
доробок dідомих науковців та дизайнерів в архітектурі, використані методи узагальнення та систематизації предмету 
дослідження. Наукова новизна. У роботі вперше представлено розгорнуте пояснення комп’ютерного формотворення в 
архітектурному дизайні постмодернізму. Деталізовані і поглиблені поняття «гіпероболонки». Визначено роль і місце комп’ютера, 
який перетворюється в елемент парадигмальної синергетичної реальності за допомоги якого відбувається перенесення 
інтелекту. Висновки. Отже, в результаті диференціації та аналізу понять комп’ютерного формотворення, що застосовуються в 
архітектурному дизайні постмодернізму, можна зробити наступні узагальнення: 1) гіпероболонка створюється як простір, який 
не розподіляє, а охоплює, при цьому відбувається єднання авангардної і звичайної системи в загальній людській культурі; 2) 
комп’ютер із належного чинника проектного процесу як екстеріорно визначеного засобу інтерпретації перетворюється в 
комп’ютерну реальність і набуває ознак парадигмальної синергетичної реальності; 3) відбувається автоматизація думки, 
символом котрої стають комп`ютери, відбувається перенос інтелекту на системи і це питання культури творчості. Позбавитись 
цього неможливо, але творцем, першоджерелом залишається архітектор або дизайнер. 

Ключові слова: гіпероболонка; комп’ютерне формотворення; архітектурний дизайн; постмодернізм. 
 
Бондарь Игорь Савович, доцент, заслуженный работник культуры Украины, Киевский национальный университет 

культуры и искусств 
Дифференциация трактовки компьютерного формообразования в архитектурном дизайне постмодернизма 
Цель исследования – детализировать дифференцированные понятия по компьютерному формообразованию в 

архитектурном дизайне постмодернизма. Методы исследования. В рамках поставленных задач был проведен анализ и 
синтез научных разработок общеизвестных ученых и всемирно известных дизайнеров в архитектуре, использованы методы 
обобщения и систематизации предмета исследования. Научная новизна. В данной работе впервые представлено 
развернутое объяснение компьютерного формообразования в архитектурном дизайне постмодернизма. Детализировано и 
углублено понятие «гипероболочки». Определены роль и место компьютера который превращается в элемент парадигмальной 
синергетической реальности с помощью которого происходит перенос интеллекта. Выводы. Итак, в результате 
дифференциации и анализа понятий компьютерного формообразования, применяемые в архитектурном дизайне 
постмодернизма можно сделать следующие посылы: 1) гипероболочка создается как пространство, не распределяет, а 
охватывает, при этом происходит единение авангардной и обычной системы в общей человеческой культуре; 2) компьютер с 
надлежащего фактора проектного процесса как экстериорно определенного средства интерпретации превращается в 
компьютерную реальность и приобретает признаки парадигмальной синергетической реальности; 3) происходит автоматизация 
мысли, символом которой становятся компьютеры, происходит перенос интеллекта на системы и это вопрос культуры 
творчества. Избавиться от этого невозможно, но творцом, первоисточником остается архитектор или дизайнер. 

Ключевые слова: гипероболочка; компьютерное формообразования; архитектурный дизайн; постмодернизм. 

 
Introduction. Under the modern conditions of development of society information provision and tasks of 

computer-based form-making in the architectural design, there is a certain need to show the role of computer 
systems. We have identified a fairly narrow topic of explanations differentiation, but it is about how computer 
becomes a means of interpreting and explicating an image in architecture, a creative mechanism capable of being 
born when it transforms from being a means to a subject of discourse or a subject of architectural designing, 
interlocutor and a partner of the design process. 

The purpose of the study. The purpose of the study is to analyze specific concepts by means of which 
computer explications of form-making in the architectural design of postmodernism take place. Achievement of this 
purpose involves solving the following tasks: 1) describe and deepen the concept of "hypersurface", which is 
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characteristic of postmodernism; 2) find out what changes and benefits are provided when using the computer in 
architecture; 3) determine the role and place of e-culture in architectural design. 

 Methodology and analysis of the source base. According to the tasks set, an analysis was conducted to 
determine how much the computer becomes a means of interpreting and explicating an image in architecture, a 
creative mechanism capable of being born when it transforms from being a means to a subject of discourse or a 
subject of architectural designing, interlocutor and a partner of the design process. 

It is important to note that the cyberspace or computer screen becomes one of the important factors in the 
design process - one of the signs of an interpretive postmodernist paradigm. Stephen Perrella refers to the concept 
of "hypersurface" and explains the creation of a magical vision of architectural space [10]. I. Dobritsyna [2] noted that 
there is a transformation of the traditional form into a new energy of the image and forms. I.F. Ihnatieva [3] links 
reconstruction with a figurative transformation of the design. Yu. H. Lehenkyi [4; 5] appeals to the production of a 
sensory reaction during transcoding in the process of creating material images. The authors of the publication 
"Aesthetic values of the subject-spatial environment" talk about a certain super-reality of modern architecture [9]. 
P.Virilio emphasizes the transfer of intelligence to systems that eventually became autonomous and marginalized 
[7]. M. Khasiieva [8] refers to the analysis of the industrial and informational society postmodernism concepts. K. 
Kurokawa determines the preconditions for the emergence of the concept. V.V. Avdieieva considers the architecture 
of postmodernism and its directions [1]. 

Results of the study. It is important to note that the cyberspace or computer screen becomes one of the 
important factors in the design process - one of the signs of an interpretive postmodernist paradigm. The computer 
exists as a means, an interpreter, ability to interpret the same genetic algorithm of populations or something else that 
becomes the subject of presentation, deformation, transformation, and transmutation as the final design process. 

It is important that the computer brings the person closer to the universe and, at the same time, repels from 
the universe, because the computer language is the language of objectification, which Mykola Berdiaiev did not 
respect so much and which, to a certain extent, speaks of the exterior space, according to J. Deloza, not the interior. 
This is where it is necessary to start a campaign in the space of computer adequacies of reality, which cannot be 
exaggerated and cannot be considered prominent in the design. They play the role of a proper factor as an 
externally defined means of interpretation in the design process. 

There appears an image of the so-called "electronic baroque". The computer creates redundant, super 
extreme conditions of reality vision that correlates with the reality of electronic visual practice. The form in this sense 
is a certain unpredictable construct, which depends on completely different circumstances: programming, 
programming language, programmer, artist, and architect. For example, S. Perrella, a well-known researcher of the 
"electronic baroque", an American architect, editor of the Newsline newspaper and a collection of research papers in 
the history of architecture at the Columbia University DSAP, is enthusiastic about studies of the relation of 
architecture to information. In a series of articles from 1998 to 1999, he looks at creating topological surfaces in 
architecture and proposes the concept of "hypersurface". The hypersurface is not a shell that occurs within the 
theoretical constructs of O. Habrychevskyi, - no. This is not even a universal division of space. The hypersurface is 
created as a space that does not separate, but covers. After all, it is important to note that all this exercise of the 
hypersurface is associated with the fascination with the philosophical metaphors of postmodernism. S. Perrella 
believes that the philosophy of J. Derrida and G. Deleuze becomes that foundation upon which one can already 
determine the dimension of a radical return to nonlinear architecture, the movement from Euclidean to non-Euclidean 
geometry. The very return is seen as a visual image. 

It's not that difficult. But this visual image with the help of computer technology turns into a sort of team of 
propagandists or campaigning mass production that has its own character. The viewer himself can create 
unforeseen architectural forms using a computer. Computers make it possible to do it in front of the audience. Yes, 
there is a real Guggenheim Museum in Bilbao, but there is also a virtual version implemented by the architects of the 
Asymptote group, Hanie Rashid and Lize en Cur. When we look at all of these products, they look rather strange. 

The first thing to note is technomorphic determinism. Secondly, it is not designed objects of architecture, but 
the design of industrial forms. Technomorphism in the context of virtual adequacy becomes a very aggressive toy. 
The aesthetics of technomorphic space itself is aggressively superfluous. S. Perrella expresses dissatisfaction with 
the fact that most of the new projects, as well as their implementation, are connected with modernism, that is, with 
the deep metaphysical origins of architectural creativity. He would like to see more relaxed and unexpected realities 
that depend on consumer strategies, from interactive, subjectivist and other radically-minded means of vision. 

We can say that this transformation of the reality of architecture tends to post-classical means of 
understanding the architecture itself, which is understood as a hypersurface, as something that crosses space. But 
for some reason, this space is perceived as a form or mass. Moreover, this space is perceived as a technomorphic 
configuration. If we try to ask why it is so, nobody will answer. It seems that this is a relapse of technomorphic 
thinking of the classics or modern in the broad sense. However, this is not quite the case. 

Let's turn to the virtual projects already mentioned by us. Works such as Marcos Novak's "Trace of Rays" 
from the "Worlds of Progression" series, a permanent visual installation, "hypersurface", an interactive virtual 
installation, 1995, 1998, are also largely a kind of visual transmission of technomorphism. Almost everything 
changes, but the configuration, technomorphic design is dramatically defined as the infinite, continuous space of 
architecture. 

S. Perrella`s work "Hypersurface", a computer experiment with a topological architectural form, 1990, a 
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project that was worked out together with the Institute of Electronic Methods of Structural Sheeting, suggests that 
technopopulations are as aggressive as the destruction of forms itself. Design objects of architecture cannot exist in 
this context - it is rather designed as visual adequacy, future design. 

S. Perrella also creates more visual optical realities, such as "Hypersurface", haptic horizons, 1995, using 
techniques of modern cinema in architecture [10]. Consequently, this is to a large extent an optical and, moreover, a 
hyperopticum that does not require any comment. The project is neither architectural nor artistic, nor cinematic, but 
screen-imaging, where the screen imaging, if not fascinates, creates a space of magic vision of the architectural 
space. 

In the end,Athere comes the era of surfaces with regular geometric constants that do not have any cultural 
context. Haresh Lalvani's projects "Projects of the 1980s and 1990s" are hypersurfaces of purely geometric type, 
obviously, to the extent that the program's reality of this project lacks of prospects. It cannot even be defined either in 
the space of geometry or in the space of architecture. But it is meant as a visual agency. 

The hypersurface "Wave Splice" was patented in 1996. This is already a reality that can be patented, 
because it is completely technomorphic and belongs to a technomorphic space in which mechanical determinism is 
defined as an absolute complete and installed destruction of classical culture. This is a post-classical space that 
refers to biomorphic analogs, but they, again, are projected onto a technomorphic basis. This technomorphism is 
impossible to get rid of - it exists as a dominant. 

All the works of the visualists of the screen, especially the work by Marcos Novak "Form V4D", a virtual 
experiment and merging of technological and biological forms, 2001, suggests that the forms resemble a transcript of 
unreality – these are certain subconscious immersions in the world of predators or technomorph populations that 
have come from "distant worlds" – the works by José David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. All the works 
that we see in the computer performance are similar to technomorphic depiction of reality. Strange though it might 
sound, the computer does not give birth to anything new. It does not allow to form Leonardo and does not give 
knowledge of the anatomy of Michelangelo, does not give the huge horizons of light of the Middle Ages, it gives only 
mechanic and deterministic configurations that an "artist-designer" can incarnate, embody or imprint in the space of 
the graphic image. 

The artist is engaged in decomposing the system or archetype and tries to deconstruct the shape in general. 
In addition, he shows an image, understanding it quite widely, as something that arises in the artist's imagination, 
something that symbolizes the consistency of a figurative configuration in the depths of the visual culture. The 
architectural form has not known this kind of double deconstruction of the image yet. This leads to a kind of energetic 
image of the hypersurface. However, there are hypersurfaces of figurative shape, which resemble an explosion over 
the abyss. Eventually, an event that resembles a special way of deconstructing the traditional image appears, as well 
as the traditional form and transforming them into a new energy of the image and forms [2]. 

"It seems that the concept of the hypersurface leads the author to the idea that there is a system capable of 
self-reproduction, which is deep enough in architecture and culture. This moment is typical like the intrigue of 
repetition of all possible practices, all these forces strive outwards and today they already challenge and threaten the 
authorship of the designer," - I. Dobritsyna notes [2, 289]. 

One can say that this is an exaggeration, it is impossible to deconstruct both the image and the material 
constructions together. Deconstruction as such is a figurative transformation of a design. But if we unfold it, we 
distribute it on two levels and try to talk about a separate figurative deconstruction and a separate constructive 
deconstruction, then, in fact, we get into the realm of design [3]. Design occurs when the image prompts the search 
for real construction equivalents. After all, there is a completely different problem: intervention of a virtual agent, 
detached from its material substrate. That is, the computer image exists on its own, and then it can somehow 
correlate with one or another material substructure. 

After all, any visual agency, basing on synesthesia, still carries the deep code of re-coding of visual receptions 
into a tactile language, presents conformity to the material substrate, no matter if we want it or not [4; 5]. Therefore, it 
is impossible to separate the ideal from the material. And it is exactly what the theoreticians of contemporary design 
or modern architecture are trying to do. Deleuze did not succeed in it either no matter how hard he tried to oppose 
the substructure, which he calls the fold, to the material substrate. It is important to note that design never destroys 
real worlds, never violates their foundations of materiality, and does not try to break away into that ferocious 
distance, which is linked with the ideal dimension of the image. The image-model, image-thing or image-
configuration that are read as a space of human existence, become a priority in the form-making of design objects of 
architecture. 

Electronic media are becoming the main interlocutor of the communicative process. E-culture is shifting 
values and aggressive consumption is becoming a simple and accessible mechanism of interaction. S. Perrella, like 
many other representatives of the "electronic baroque", is obsessed with the search for alternative principles of 
architectural form-making. Perrella created many works of the "electronic baroque", which demonstrates not just the 
enthusiasm, but a certain strategy of figurative reality determination, which preceded the constructive principles of 
architecture. 

The image in digital media gets discretization, becomes a definite dimensional structure and converges to 
metaphysical grounds, to mathematical models - the genetic algorithm. Thus, there arises the hyperspace and the 
hypersurface, which somehow constructs as a super construct or some super-reality of modern architecture. 
Researchers are trying to develop the differentiation of the hypersurface, as nothing new has been proposed 
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besides Gestalt psychology or topological models of the field [9]. The hypersurface is born in problematic situations 
that arise when opposing entities suddenly enter into close union and no longer withstand isolation - neither linguistic 
nor mathematical. 

That is, the hypersurface becomes the ascending constructor, which gives the opportunity to move in space 
not only through the division of space but also through its embracing, breakdown, and understanding. This construct 
would not be considered strange, but the interpretive space suggests that it arises exactly as a visual agency, and 
then pseudopopulations of such hypersurfaces appear from it and create the discourse of the project architecture 
existence. It seems to exist and does not exist. 

S. Perrella states: "Hypersurface can be considered as an effect of uniting two still incommensurable, 
unmatched trajectories of culture, which arise suddenly, somewhere from inside of the interface. We mean the 
connection of the trajectories of high aesthetic culture, in which there is an academic discourse of architecture with 
the trajectories of cultural creativity, bearing the symbols of everyday consumption, separated from it. Improvisations 
and an increase in dichotomy for the sake of argumentation are united here. The concept of the hypersurface is an 
attempt to determine the nature of the union of two completely different systems - the avant-garde and the ordinary 
ones that occupy the place of two fundamentally different spatial systems in the general human culture. Each of the 
systems tries to reach the surface of the architectural construction" [10, 10]. 

We can assume that this manifesto is an excessive escalation and exalted apologetics of the hypersurface. 
The hypersurface, like the suprematism of Kazymyr Malevych, like a general architectural or design pattern, cannot 
exist as the world generated only by the mass media. It seems impossible to combine the interconnected things, but 
it is combined in the cyberspace, in the space of mass media and video. Hyperreality of mass media is the 
transformation of the existing reality in the space of information culture, which makes it possible to determine its 
surface as a hypersurface. Thus, the visual image acquires signs of virtual transformation, which arises in the space 
of super complex computer technologies. 

It is important that exactly the topological equipment adds little to the aesthetic qualities of the visual image of 
the cyberspace. And no matter how much we talk about the topological space as the invariance itself, and moreover, 
the identity of the image and the surface, it is still the same exhilarated, harmonic dimension, which is bound with 
singularity and elementarism. But it is important that the hypersurface becomes a definite architectural thesaurus, 
which helps to understand that there is something extremely important, which means the architecture of the present 
as a division of territories. The hypersurface is a virtual means of transcending all boundaries of the architectural 
space but in the context of the topological dimension. 

The visual experience that comes in architecture differs from the visualization of the perspective type of the 
Renaissance. On the contrary, it is an immanent visualization that does not belong to the viewer but belongs to the 
object itself. The object looks like an optical reality on a computer, and only then in the real space. 

This is the inversion of the Optical Code of the Renaissance. Optical visibility is very similar to the eclecticism 
of the nineteenth century because it is actually a developed code of the Renaissance architecture, brought to its final 
ornamental rubicon. It seems that the "electronic baroque" is a completely different reality that does not fit into the 
space of the subject and the subjectivity as such belongs, first of all, to the object. If so, then the space itself 
becomes an object-given reality, which in turn needs its own subject. 

I. Dobritsyna writes: "The use of computers as a mechanism for high abstraction in order to invent a new 
design strategy attracts the concept of dynamic organization and production of various distinctions, which are 
architectural and become a part of a real project practice. The shift from the Cartesian order to the topological 
geometry allowed to comprehend the complex and dynamic side of the object, involving a plurality of new concepts 
such as power fields, vectors, bending, etc. Those processes of professional thinking and practice that are evaluated 
as deep-endogenous are also changing. That is, these are the phenomena that should be correlated with the 
fundamental internal ideals of the profession, which determine the next evolutionary development strategy. There is 
a review of established and approved ascending concepts, which are more or less suitable for the definition of 
changes and representations of architectural practice. The architect works not only in the abstract three-dimensional 
space of the system of form-making. The architect can create effects of topological constructions. The poetics and 
aesthetics of the spatial categories system are changing" [2, 298].  

All these well-marked changes speak not so much. First of all, the project activity, which is striking by its 
unpredictability and exogenous nature, does not have a sufficiently substantiated and clear conceptual platform that 
it possessed even in the period of futurological development of architecture, or in the period of deconstructivism.  

The consequences of the computer revolution are unpredictable. That is, conceptualization itself, 
categorization and certain institutionalization of the concepts of both form-making and the design process are formed 
as a certain metaphorical symbolism or mythological synthesis, which resembles the process of synesthesia - the 
psychological re-coding of the data of exteroception, interoception, and proprioception [5]. That is, the architectural 
theory has been trying either to subjectivize, that is to turn the project into a volitional impulse, or to object and submit 
it as an analog of the creative power of biological or bionic systems. 

Again, we refer to the statements of I. Dobritsyna: "Computer technology affects modern culture as a whole. 
Using the vocabulary of new science, one should consider that they are embedded precisely at that point of the 
beginning and end of the "loop with feedback", which passes through the whole culture. Such a loop, as somewhat 
integral, penetrates into the culture more and more and captures it with the help of the latest technologies. The rate 
of growth and expansion of new techniques depends on the speed of assimilation of technology in general, the 
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degree of their inclusion in the cultural context. Active assimilation of all this news by the user of the most diverse 
categories and various fields of activity even nowadays is creating the preconditions for a qualitative transformation 
of culture. Undoubtedly, the composition of modern techniques lies in the weight of its evolution" [2, 303]. 

One can agree with this metaphorical definition, but the curve (loop) itself, drawn by I. Dobritsyna, strongly 
resembles the curve of Gilles Deleuze, and even more resemblance there is with the curve of G. Völflin. That is, we 
have the same "S" -like bend, we have the dialectic of denial, an expanded phrase or a rhythmic pattern, which 
suggests that a particular event is developed as a reflection, transformation and as the next generalization. All these 
signs are simple form-making intentions. They move from culture to culture, from one vocabulary to another, give 
birth to various lexemes and give rise to various discourses. 

However, it is important to understand that it is the computer and computer technologies that allow non-linear 
modeling. They give an opportunity to move away from the topology of grids, lattices, the topology of Euclidean 
geometry, and to put in the computer a completely different architectural guideline - the nonlinear structure that is 
characteristic of living systems, in the development of the cell, and then, basing on these living systems, simulate 
architectural space. This is not a simple move, but it is interesting as a model cyber-computer space that creates 
certain artifacts of the design process. 

It is important to note here that such works as Peter Eisenman's Aronoff Center, Daniel Libeskind`s Jewish 
Center and Frank Gehry`s Guggenheim Museum in Bilbao have been processed on the computer. Moreover, 
computer technology has identified 95% of the external form that we perceive. There is an interesting question - how 
much the artist or architect depends on computer technology? It cannot be answered unequivocally. It seems that 
Peter Eisenman is such an independent person that the computer could not dictate the conditions of form-making 
creativity to him. Using the computer capabilities, he only corrected, moreover, scanned the visual image and those 
constructive allusions, which he saw as form-making. After all, the paradigm of the continual and discrete space, 
imposed on each other, remains the author's model. The leader, of course, is the architect, but the computer helps to 
bring the idea to the last point of understanding and vision of the project space, which is already canonical or 
nominally designated as the topology of nonlinear space. 

Frank Gehry in the project of the Guggenheim Museum also used computer simulation as well as the layout 
of space in the volume. It is important to note that the most up-to-date technologies related to computer technology 
are an indirect mechanism one way or another. After all, the bottom line is that computer reality or computer 
technologies from the scope of means move into the scope of the goal, become purposeful, acquire signs of 
paradigm synergistic reality. That is, the visual virtual field of an architectural image becomes so active that it leads to 
excessive decisions. We should ask the question if this transition is provoked by techno-culture. It is provoked, in 
general, by architecture. All signs of virtualization of the architectural space suggest that modern architecture is 
impossible without active means of information transformation. If it existed beyond all realities of computer 
technology, it would be completely different. 

After all, we must clearly outline the scope of computer technology as a sphere of means. Computer 
technology is a means related to cyberspace, a computer means allows you to extend the ranges of the project 
space. After all, they (ranges) expand so much that all that we are accustomed to see as the objects of the 
architect's work, that is paper and drawings, disappear. 

The turn, which took place in architecture as a negation of the Cartesian system of the metrological space 
topology, makes the structure of the field, plateau, rhizomes, and others a priority. You can interpret these processes 
differently - either in the progressive, or in the degradation dimension, since one way or another the innovations are 
related to the fact that there is an understanding of the procedural dimensions of design in architecture as large, 
super-complex systems that are bound with the universe, the planet, with the anthropomorphic space in general, 
with the microcosm and with those deep, relevant design realities that combine microcosm and macrocosm. It 
seems that the technics and technology of an architect`s computer-aided designing allow you to see the new 
opportunity, which is linked either with the genetic algorithm, or with population thinking, or with intensities as a 
synergistic perception of space and topological thinking. These are the figures of the same design reality, the 
architect's reflections that arise with the help of a computer. 

Cyberspace unfolds opportunities and the implementation language of project tasks is not always authentic 
ways. This is understood by the designer, but nobody is pursuing authenticity, and nobody is trying to repeat fully 
and completely the reality that occurs in the cell space or in the space of the Universe. On the contrary, everyone is 
interested in the space of allusions, or the space of the metaphorical reality that creates this experiment. The fact is 
that man-made civilization affects not only the architecture but also the person themselves. In culture, two 
development vectors are formed simultaneously. They are multi-directional and antagonistic in their direction. 
Together with the enthusiasm about technomorphic objects, at the same time, there is a conscious containment of 
the cyber-reality development.  

The technical boom generates a number of technosystems that generate anti-systems, and there are binary 
oppositions that transform the design space into a variegated fabric of the legitimization of aesthetic priorities. This is 
a complex process that has not yet been determined or defined, but it says about anthropology preservation, that the 
anthroposphere should be both a biosphere and a noosphere where high technology is used. 

Analyzing the current state, P. Virilio defines the development of technologies as follows: "The development of 
technologies, the total war, contributed to the transfer of intelligence to the systems that eventually became 
autonomous and marginalized, pushed themselves away from political and scientific power. From here goes the shift 
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of philosophical thinking to the scientific, which is transformed again into a pure system, not to say worse - in the 
Great Automat. There was the automation of thought and computers became the symbol of that. The dead and 
living memory of poems is a monument to the death of philosophy. Of course, the bulk of the decisions are perceived 
statistically, by the machine way. At the same time, the state figures of the past were guided by intuitions, an insight 
that can be compared with the inspiration of philosophers and musicians" [7, 136]. 

That is, positivism as a direction, a way, a means, if it becomes a mega-system or mega-structure it 
eliminates both philosophy and culture. It seems that these problems are becoming a problem of the humanitarian 
boom of the present, or a problem that is marked as a problem of the threat of anthroposociogenesis itself in 
European culture [6]. It is especially important that the complexity of those systems that surround a person is 
growing. The man is already drawn into this complicated reality and does not see it in that dimension, where it has 
some simple and humane affirmations. If a person forgets that they exist, then they immediately become an 
automaton, that is, they are drawn into the stream of automation of the mind. There is a problem of new ethics, 
aesthetics, and philosophy. All this prompts to understand the design process in the context of the culture of the 
present, and architecture - as a separate cultural and historical reality. 

One can assume that never before there has been the problem of a person-artist, which is not a problem of 
architecture or a problem of design but is a problem of culturology and anthropology as a whole. The humanity of an 
architectural image is under threat. Instead of a man-friendly environment, an excessive, illusory, changing world of 
mirroring is being formed. The forms of architecture over-represent their digital realities. New features are emerging 
from the practice of immersing of the architecture into the virtual reality, cyber-realities of space and the world of 
unforeseen energies. 

Scientific novelty and practical significance of the research. A detailed explanation of computer-aided form-
making in the architectural design of postmodernism is for the first time presented in this work. The notion of 
"hypersurface" is specified and extended. The role and place of the computer which is transformed into an element 
of the paradigmatic and synergetic reality by means of which the transfer of intelligence occurs are determined. 

Conclusions. As a result of the differentiation and analysis of the concepts of computer-aided form-making, 
applied in the architectural design of postmodernism, the following assumptions can be made: 1) the hypersurface is 
created as a space that does not divide, but rather encompasses, at the same time there is unification of the avant-
garde and the ordinary system in the general human culture; 2) the computer originally being the proper factor of the 
design process as an exteriorly defined instrument of interpretation becomes a computer reality and acquires 
characteristics of paradigmatic and synergetic reality; 3) automation of thought takes place, with computers 
becoming its symbol; moreover, the transfer of intelligence to the systems occurs, and this is a question of the 
culture of creativity. It is impossible to get rid of it, but an architect or a designer still remains the creator and original 
source. 
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РОЗКРИТТЯ ІДЕЙНО-ОБРАЗНОГО ЗМІСТУ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ  
У БАЛЕТАХ ХАНСА ВАН МАНЕНА 

 
Мета статті – з’ясувати специфіку інтерпретації класичної музики у балетах Ханса ван Манена. Методологія 

дослідження ґрунтується на використанні системно-аналітичного методу у поєднанні з виконавським підходом. Наукова 
новизна полягає в розкритті ідейно-образного змісту класичної музики в балетах Ханса ван Манена. Висновки. Ханс ван 
Манен у своїй творчості жанрову природу музики підкреслює за допомогою оригінальних способів їх трансформації. Стиль 
Х. ван Манена – це поєднання елементів класики й модерну. Він віддає перевагу безсюжетним постановкам, при цьому 
абстрактна ясність танцювальних рухів виражає ідею хореографа про гармонію у світі, пошук якщо не сенсу життя, то точки 
опори. За відсутності конкретної фабули його спектаклі розкривають нюанси людських стосунків. 

Ключові слова: музика; хореографія; інтерпретація; Ханс ван Манен. 
 
Герц Ирина Ивановна, доцент кафедры современной хореографии Киевского национального университета 

культуры и искусств 
Раскрытие идейно-образного содержания классической музыки в балетах Ханса ван Манена 
Цель статьи – выяснить специфику интерпретации классической музыки в балетах Ханса ван Манена. Методология 

исследования основана на использовании системно-аналитического метода в сочетании с исполнительным подходом. 
Научная новизна заключается в раскрытии идейно-образного содержания классической музыки в балетах Ханса ван Манена. 
Выводы. Ханс ван Манен в своем творчестве жанровую природу музыки подчеркивает с помощью оригинальных способов их 
трансформации. Стиль Х. ван Манена – это сочетание элементов классики и модерна. Он предпочитает бессюжетные 
постановки, при этом абстрактная ясность танцевальных движений выражает идею хореографа о гармонии в мире, поиск если 
не смысла жизни, то точки опоры. При отсутствии конкретной фабулы, его представления раскрывают нюансы человеческих 
отношений. 

Ключевые слова: музыка; хореография; интерпретация; Ханс ван Манен. 
 
Hertz Iryna, Associate Professor of the Department of Modern Choreography, Kiev National University of Culture and Arts 
Disclosure of the ideological-imagery content of classical music in the ballets of Hans van Manen 
The purpose of the article is to find out the specific features of the interpretation of classical music in the ballets of Hans van 

Manen. The methodology of the study is based on the use of the system-analytical method in combination with the executive 
approach. The scientific novelty consists in revealing the ideological-imagery content of classical music in the ballets of Hans van 
Manen. Conclusions. Hans van Manen in his work genre nature of music emphasizes with the help of original ways of their 
transformation. The style of H. van Manen is a combination of classic and modern elements. He prefers impromptu performances, while 
the abstract clarity of dance movements expresses the idea of a choreographer about harmony in the world, the search, if not the 
meaning of life, then the points of support. In the absence of a specific plot, its presentation reveals the nuances of human relations. 

Key words: music; choreography; interpretation; Hans van Manen. 

 
Актуальність теми дослідження. Мистецтво ХХ ст. у всій різноманітності своїх видів і форм 

вирізняється тяжінням до синтезу, що виявляється у тенденції до поєднання різних видів мистецтва, 
перекладенні художнього твору з мови одного виду мистецтва на мову іншого тощо. Зростання 
інтересу до проблеми діалогу складових у синтетичних видах мистецтва – характерне спрямування 
сучасного мистецтвознавства. Важливим питанням у межах цієї теми є взаємодія музики й 
хореографії в балетній виставі. Балет є синтетичним за своєю природою, і міра зближення звукової й 
зорової координат може бути різною, від чого залежить результат художнього впливу вистави. 
Спільність принципів двох мистецтв, що корениться в їхньому естетичному змісті, стає підґрунтям для 
проведення між ними безлічі аналогій. Тому розкриття специфіки взаємодії музики і танцю на прикладі 
конкретних балетних творів є нагальною проблемою, що вимагає пильної уваги теоретиків і практиків 
хореографічного мистецтва. 

Огляд публікацій з теми. Природа музично-хореографічного синтезу вивчається з різних позицій 
багатьма дослідниками історії, теорії та практики балетного театру. Вагомий внесок у розробку цього 
наукового напряму зробили праці музикознавців Б. Асаф’єва [1; 2], В. Богданова-Березовського [3], 
І. Вершиніної [4], С. Давидова [5], Є. Дулової [6], Є. Куриленко [7], Ю. Розанової [8], Ю. Слонімського 
[9], В. Холопової [10]. В їхніх дослідженнях спостерігається стійкий інтерес до проблем взаємодії 
музики і хореографії та розгляду балетного спектаклю як складного художнього цілого, що вимагає 
комплексного аналізу всіх його складових: драматургії, сценографії, хореографічного задуму й 
музичного рішення. Утім досліджень, що містять у собі розуміння всієї багатовимірності пластичного 
втілення музики на балетній сцені явно недостатньо. Крім того, потребує аналізу творчість відомих 
балетмейстерів в аспекті органічного художнього синтезу музики й танцю. У межах цієї статті варто 
звернути увагу на постановки одного з видатних європейських балетмейстерів сучасності, одного з 
«малих голландців» європейського балету – Ханса ван Манена. Він один з небагатьох хореографів, 
кому вдалося популяризувати для широкої аудиторії сучасний танець як поєднання класичного 
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балету, модерну та інших напрямів в техніці руху. 
Мета статті – з’ясувати специфіку інтерпретації класичної музики у балетах Ханса ван Манена. 
Виклад основного матеріалу. Ханс ван Манен прославився як один з хореографів-новаторів, які, 

переважно в 1960-ті рр., сприяли формуванню нині загальноприйнятих положень синтезу академічного та 
інших напрямів танцю. Міжнародна репутація Х. ван Манена доволі широка – його твори входять до 
репертуару понад сорока театрів по всьому світу. В його постановках провідні партії виконували Ентоні 
Доуелл, Марсія Хайде, Наталія Макарова, Рудольф Нурієв. 

Деякі аспекти хореографії Х. ван Манена продовжують залишатися знаком його стилю: чистота 
й очевидна простота, надзвичайна виваженість структур танцювальних композицій, суворі формальні 
принципи. Багато з його робіт, особливо для Нідерландського театру танцю, є експериментальними, 
наприклад, «Соло для першого голосу» (1986) та ін. Найгучніші експериментальні балети, створені 
для Голландського національного театру опери та балету, – «Сутінки» і відеобалет «Життя» (1979). 

Атмосфера його балетів, особливо створених у 1970-х рр., вишукана і романтична в своєму 
образному настрої. Романтичні мотиви в його роботах завжди зосереджені на людських взаєминах, 
позначених еротичною взаємодією тяжіння й відштовхування. Серед його найбільш лірико-
романтичних робіт – «Адажіо Хаммерклавір» (1973) – найкраще з багатьох його артистичних 
досягнень, «Чотири п’єси Шумана» (1975), «Велике тріо» (1978) й «Фортепіанні варіації III» (1982).  

Зокрема, балет X. ван Манена «Соло для першого голосу» на музику скрипкової Партити № 1 
(BWV 1002) І. С. Баха – спроба неординарними пластичними засобами інтерпретувати звуко-тембровий 
зміст сольної інструментальної музики бароко. Хореограф концентрує пластичні засоби на розробці 
феномена сольно-концертного музикування. «Соло» Х. ван Манена – це каскад віртуозних варіацій, у яких 
три солісти-танцівники пластично згруповані в просторі композиції таким чином, щоб утілити ідею 
безперервності музично-варіантного становлення, що не переривається ні на мить. Відсутність навіть 
мікроскопічних цезур в хореоконцертуванні трьох солістів, так само, як пауз на стиках варіаційних епізодів, 
повідомляє хореотексту образ однієї, провідної пластичної лінії, що безперервно розвивається. У 
заключному епізоді балету композиційно розосереджена, але неперервана лінія «збирається» у своєрідне 
хореографічне тутті. Синхронність пластики трьох солістів підкреслює рухливу єдність одного, сольного 
вимірювання.  

Вважається, що балетна сцена трансформує сценічну присутність навіть двох персонажів у певний 
дуетно-діалогічний вимір. Х. ван Манен уникає діалогічності в поєднанні сольно-варіаційних епізодів і 
підкреслює монологічність хореотексту у фіналі, не виділяючи лексично жодну з партій утвореного 
хореотерцету, а, навпаки, зводячи всі три партії в своєрідний пластичний унісон.  

«Варіації на тему Френка Бріджа» Б. Бріттена – це концертна симфонія для струнних інструментів, 
де струнний оркестр осмислений політемброво, як алегорія великого симфонічного звучання. Логіка 
лексичного ладу «Варіацій» Х. ван Манена відтворює логіку музичного становлення симфонії Б. Бріттена. 
Класична ясність хореорисунка «Варіацій» відображає строгу графіку тонко диференційованої оркестрової 
фактури композитора. При цьому, інтерпретуючи монументальний варіаційний цикл Б. Бріттена, X. ван 
Манен таким чином пластично трансформує музику, що оповідальність, інформативність хореопластика 
стають цілком підлеглими розкриттю логічної структури музичного тексту. Образність хореографії 
«Варіацій» виходить з живого єства текстурного, ритміко-артикуляційного й  темброво-акустичного 
розвитку музики. Лексичний зміст окремих епізодів «Варіацій» – це не стільки варіантний образ головної 
(експозиційної) теми, скільки становлення нового (постійно оновлюваного) пластичного матеріалу. 
Варіюються образи рухів і настроїв, а не якась одна пластична формула. Хореограф у кожному з епізодів 
змінює склад виконавців, при цьому найтонший відгук на якісні зміни в структурі музичного тексту (фактура, 
ритміка, темброва палітра, поліфонічний склад) допомагає подолати калейдоскопічну розподіленість 
образної палітри хореодійства. Х. ван Манену пластичними засобами вдається інтерпретувати 
симфонічну, наскрізну природу розгортання музичного матеріалу. Окресленість граней окремих епізодів не 
руйнує архітектоніку наскрізного розвитку. Те, що сприймається спочатку як рухові основи, на гранях 
епізодів трансформується в рухові відхилення в принципово новий вимір. Пластичний матеріал однієї 
частини сприймається як тональне тяжіння до іншої, і так протягом всієї композиції, яку можна вважати 
рідкісним типом модуляційного складу архітектонічного простору балету. 

У балеті «Велика фуга» (музика Л. ван Бетховена) Х. ван Манен поєднав загадковий драматизм з 
еротичною гостротою. Мова неокласики, мінімум сюжету, простота декорацій і костюмів, обмежена 
кількість виконавців – характерні ознаки творчості Х. ван Манена. Цей балет створений на основі Великої 
фуги (Квартет № 16, ор. 333) й каватини з Квартету № 13 ор. 130 Л. ван Бетхонена. Лексика хореографа – 
підкреслено графічна, що стилістично пов’язує виключно сучасну символіку балету із класичним музичним 
матеріалом, в якому точність графіки кожної з ліній музичної фактури доведена до досконалості. 
Хореограф осмислює монументальну фугу як архітектонічний простір для експонування й складного 
розвитку хореографічного матеріалу.  

Звукотембровий зміст струнного квартету, укладений в лінеарній самостійності двох скрипок, альта 
й віолончелі, метафорично інтерпретований Х. ван Маненом за допомогою хореографічного складу з 
чотирьох пар виконавців (4 танцівника і 4 танцівниці). Така «дуетна» структура хореопростору породжена 
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саме симфонічністю фуги. «Посилення» хореографічного складу на балетній сцені сприймається саме як 
пластичний резонанс на оркестровий метафоризм бетховенської квартетної палітри.  

Експозиційний розділ балету – це хореоконцертування складу з чотирьох танцівників, де партнерки 
– своєрідна статична домінанта хореопростору. Перехід від експозиційного розділу до розроблюваного 
зримо фіксується початком ансамблевого хореоконцертування танцівниць, і лише в момент найвищого 
дроблення й напруги музичної тканини фуги хореопростір перетворюється на графічно чіткий розподіл на 
чотири дуети: хореограф створює каскад яскравих хореографічних дуетних варіацій, звільняючи простір 
сцени для кожного з чотирьох дуетів. Заключна частина розроблюваного розділу всієї композиції не просто 
«туттійна», – вона зримо інтерпретує процес становлення цього ансамблевого тутті. Примітно, що 
постекспозиційний хореографічний матеріал балету – це очевидне лексичне варіювання хореотем 
експозиції. Така динаміка в розвитку форми якнайкраще відповідає принципам архітектонічного складу 
твору Л. ван Бетховена. 

Х. ван Манен домагається дивовижної неподільності звучання двох образно протилежних 
послідовних «епізодів» балету – «Великої фуги» й «Каватини». Відбувається це завдяки тому, що вища 
точка архітектонічної і хореолексичної напруги винесена композиційно в заключний розділ фуги, кода якої, 
в хореографічному викладенні, сприймається як нестійкість, що тяжіє до вирішення. Власне, «Каватина», 
як репризно-узагальнювальний розділ всієї хореокомпозиції, з її хорально-гомофонним складом, і є 
своєрідним «вирішенням», «гомофонізуючим» музично-хореографічним простором. Таким чином 
хореограф творить оригінальну композицію, створюючи рідкісний в балеті ефект хореокомпозиційної 
модуляції. Отже, при всій незвичайності поетики балету «Велика фуга» X. ван Манена, у цій роботі 
хореографом освоєно такий тип структурування хореографічної композиції, який не поступається найбільш 
складним типам музичних композицій. 

Серед балетів Х. ван Манена особливо вирізняється «Адажіо Хаммерклавір» на музику 3-ї частини 
(Adagio sostenuto) 29-ї фортепіанної сонати (B-dur, ор. 106) Л. ван Бетховена. Це не лише одна з найбільш 
знакових робіт датського хореографа, а й чи не найдосконаліше хореографічне втілення музики 
Л. ван Бетховена на балетній сцені. Х. ван Манен був першим хореографом, який спробував усупереч всім 
шаблонам пластичними засобами осмислити героїзм, трагічність і патетику, а також лірику й 
сповідальність, філософічність і благородство образного ладу музики Л. ван Бетховена. 

Цикл з 32 фортепіанних сонат видатного композитора за багатьма параметрами не має аналогів в 
історії музики – його вирізняє  колосальний образно-художній і музично-лексичний простір, матеріал всіх 
сонат – це енциклопедія фактур і типів руху. При цьому комбінаторика рухових ресурсів музики в 
бетховенських сонатах не замкнута в стилістичних межах віденського класицизму, а перекликається з 
минулим і одночасно звертається до майбутнього. Феномен пластичної досконалості фортепіанних 
шедеврів композитора – в неповторюваності засобів складання фактури в кожному новому опусі, що 
трансформується в неповторність форм розвитку музичного матеріалу. Не доведення до меж 
досконалості класичної сонатної схеми, а фактурно-рухове подолання «стабільних» архітектонічних 
формул визначає досконалість сольно-клавірної сонатної поетики композитора. Він свідомо прагнув в 
кожному новому опусі до принципово нових форм складання музичної фактури. Тип руху музичного 
матеріалу багато в чому визначав для Л. ван Бетховена те, що відзначається як головна властивість його 
композиторського мислення – довершеність становлення, розвитку музичної форми. 

Хореотекст балету Х. ван Манена – це пронизливий за образною натхненністю й шляхетністю 
пластичний образ бетховенської фактури. Хореосклад балету вкрай лаконічний: ансамбль із трьох дуетів з 
образно-лексичним переважанням одного, головного дуету. Пластичний і сценографічний контрапункт 
складається з «туттійного звучання» всіх трьох дуетів при концертуванні головного. У такій фактурно-
руховій поліфонії не було б нічого незвичайного, якби не її етимологія, яка походить від фактурного складу 
музики. Хореограф зримо розділяє хоральні епізоди музичного розгортання, де мелодико-лінеарне 
домінування окремих голосів ніби приховане в загальній (вертикальній) фактурі, з одного боку, і де 
присутній матеріал з виразним поділом фактурної вертикалі на мелодійну і акомпанувальну лінії, з іншого. 
Хоральна музика визначає структурний склад «туттійних» хореосцен, тоді як мелодійно й фактурно більш 
самостійним епізодам музичного розгортання відповідає хореотекст партії головного дуету. Внутрішній лад 
текстури сольного дуету відображає найдрібніші вигини складного рисунка музики, а головне, він 
наповнений високою образною поезією і благородством, які сприймаються як смисловий, лексичний і 
навіть естетичний еквівалент великої музики. Складна поетика руху в хореотексті Х. ван Манена чудово 
відображає ритмо-артикуляційні багатства розгортання бетховенського музичного тексту. Хореограф 
свідомо розробляє простір усередині кожного такту. Не тільки очевидні цезури, а й широкі (в повільній 
музиці) тимчасові «зазори» між окремими точками єдиної тематичної лінії піддаються детальному 
пластичному розробленню. X. ван Манен не намагається структурувати композицію свого балету, точно 
відображаючи формальну схему музичного розгортання. Але, виходячи з того, що Л. ван Бетховен зримо 
диференціює епізоди Adagio за типами фактурного складу (сувора хоральність – і простота гомофонно-
мелодійного складу), хореограф знаходить унікальний спосіб пластично-рухового складання танцювальної 
композиції. 
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Таким чином, досвід X. ван Манена з хореопластичного освоєння музики Л. ван Бетховена – це 
сучасний і нестандартний погляд на поетику бетховенського стилю, коли фактурна поліфонія сольної 
фортепіанної музики осмислена хореографом як іносказання справді симфонічного масштабу.  

Висновки. Музика та хореографія – самостійні види мистецтва, що відображають дійсність по-
різному. Якщо музика – мистецтво, найбільш віддалене від зовнішнього предметного світу, то хореографія 
пов’язана з ним більш безпосередньо – танець в цьому сенсі є ніби проміжною ланкою між літературою й 
музикою. Музику і хореографію споріднює здатність до високих узагальнень, найтонших психологічних 
нюансів, створення поетичних моделей життєвих колізій тощо.  

Пластичність і танцювальність – одні з найважливіших властивостей музики. У свою чергу 
хореографія здатна візуально показати світ музичного простору, опредметити його, персоніфікувати 
музичні теми, рельєфно позначити їхню взаємодію. Музика для хореографії, крім природної темпо-
ритмічної основи, може бути величезним організуючим чинником. Творчість балетмейстерів, які володіють 
музичними «секретами», виявляється найчастіше цікавішою і глибшою. Так, Ханс ван Манен, який 
неодноразово звертався до розробки «нетеатрального» музичного матеріалу, не ігнорує жанрову природу 
музики в тому, що стосується її потенційної «танцювальності» і пластичної своєрідності, а навпаки, 
підкреслює її за допомогою оригінальних способів їх трансформації. 

Стиль Х. ван Манена – це поєднання елементів класики й модерну. Ханс ван Манен  віддає 
перевагу безсюжетним постановкам, при цьому абстрактна ясність танцювальних рухів виражає ідею 
хореографа про гармонію у світі, пошук якщо не сенсу життя, то точки опори. За відсутності конкретної 
фабули його спектаклі розкривають нюанси людських відносин. 
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ІМПРОВІЗАЦІЯ В ХОРЕОГРАФІЇ: ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ ПРОЯВІВ 

 
Мета дослідження – виявити основні аспекти використання імпровізації в сучасній хореографії. Методологія. Аналіз 

літератури та джерел сприяв виявленню недосліджених аспектів імпровізації в хореографії; історичний принцип дозволив 
прослідкувати трансформацію підходів до імпровізації на різних етапах розвитку сучасної хореографії в хронологічній 
послідовності. Наукова новизна полягає у виявленні основних аспектів використання імпровізації в сучасній хореографії. 
Висновки. Імпровізація може бути присутньою у будь-якому різновиді хореографії як вільне «тут і зараз» виявлення своїх 
внутрішніх (тілесних, психоемоційних, духовних тощо) імпульсів у відповідності до музики, часу, простору тощо. Імпровізація у 
хореографії сучасності існує в широкому діапазоні проявів – від майстерності володіння відпрацьованими елементами у 
відповідності до запропонованих обставин до вільного від канонів тілесно-емоційного самовираження поза стандартизованими 
формами, де домінує дослухання виключно до свого внутрішнього «я». Спираючись на досвід попередніх періодів розвитку 
сучасної хореографії танцювальна практика сьогодення використовує імпровізацію в декількох аспектах: як своєрідне джерело 
нових рухів, метод лабораторної роботи з пошуку нових лексичних конструкцій задля подальшого використання в постановці 
сценічних танцювальних форм; як спосіб психоемоційної нормалізації, дослідження власного тілесного та психоемоційного 
потенціалу; додатково в контактній імпровізації – як вміння «відчувати» партнера, засіб удосконалення техніки дуетної та 
групової взаємодії. Важливими напрямами подальших досліджень вважаємо розкриття ролі імпровізації у хореографічному 
вихованні дітей різних вікових категорій, мистецтвознавчий аналіз хореографічних форм, де використано імпровізацію тощо. 

Ключові слова: імпровізація; хореографія; контактна імпровізація; сучасний танець. 
 
Грек Владимир Анатольевич, старший преподаватель кафедры хореографии Киевского университета имени 

Бориса Гринченко 
Импровизация в хореографии: полиаспектность проявлений 
Цель исследования – выявить основные аспекты использования импровизации в современной хореографии. 

Методология. Анализ литературы и источников способствовал выявлению неисследованных аспектов импровизации в 
хореографии; исторический принцып позволил проследить трансформацию подходов к импровизации на разных этапах 
развития современной хореографии в хронологической последовательности. Научная новизна заключается в выявлении 
основных аспектов использования импровизации в современной хореографии. Выводы. Импровизация может присутствовать 
в любой разновидности хореографии как свободное «здесь и сейчас» выражения своих внутренних (телесных, 
психоэмоциональных, духовных и т.д.) импульсов в соответствии с музыкой, временем, пространством и тому подобное. 
Импровизация в хореографии современности существует в широком диапазоне проявлений – от мастерства владения 
отработанными элементами в соответствии с предложенными обстоятельств до свободного от канонов телесно-
эмоционального самовыражения вне стандартизированных форм, где доминирует прислушивание исключительно к своему 
внутреннему «я». Опираясь на опыт предыдущих периодов развития современной хореографии танцевальная практика 
настоящего использует импровизацию в нескольких аспектах: как своеобразный источник новых движений, метод 
лабораторной работы по поиску новых лексических конструкций для дальнейшего использования в постановке сценических 
танцевальных форм; как способ психоэмоциональной нормализации, исследования собственного телесного и 
психоэмоционального потенциала; дополнительно в контактной импровизации – как умение «чувствовать» партнера, средство 
совершенствования техники дуэтного и группового взаимодействия. Важными направлениями дальнейших исследований 
считаем раскрытие роли импровизации в хореографическом воспитании детей разных возрастов, искусствоведческий анализ 
хореографических форм, где использовано импровизацию и тому подобное. 

Ключевые слова: импровизация; хореография; контактная импровизация; современный танец. 
 
Grek Volodymyr, Senior Lecturer of the Department of Choreography, Borys Grinchenko Kyiv University 
Improvisation in choreography: polyaspectivity of manifestations 
Purpose of Research is to identify the main aspects of the use of improvisation in modern choreography. Methodology. 

Analysis of the literature and sources contributed to the identification of unexplored aspects of improvisation in choreography; the 
historical principle made it possible to trace the transformation of approaches to improvisation at different stages of the development of 
modern choreography in chronological order. Scientific novelty. The scientific novelty consists in identifying the main aspects of the 
use of improvisation in modern choreography. Conclusions. Improvisation can be present in any type of choreography as a free “here 
and now” expression of its internal (physical, psycho-emotional, spiritual, etc.) impulses in accordance with music, time, space, and the 
like. Improvisation in modern choreography exists in a wide range of manifestations – from mastery of mastering the worked-out 
elements in accordance with the proposed circumstances to body-emotional self-expression free from canons outside standardized 
forms, where listening to the inner self exclusively dominates. Based on the experience of previous periods in the development of 
modern choreography, the dance practice of the present uses improvisation in several aspects: as a peculiar source of new movements, 
a method of laboratory work on the search for new lexical structures for further use in the formulation of stage dance forms; as a way of 
psycho-emotional normalization, the study of their own bodily and psycho-emotional potential; additionally in contact improvisation – as 
the ability to “feel” a partner, a means of improving the technique of duet and group interaction. We consider disclosure of the role of 
improvisation in choreographic education of children of different ages, art history analysis of choreographic forms where improvisation is 
used, and so on, are important areas for further research. 

Key words: improvisation; choreography; contact improvisation; modern dance. 
 
Актуальність теми дослідження. Імпровізація іманентна всім різновидам хореографії на всіх етапах 

їхнього розвитку. Однак широкої функціональної палітри імпровізація набула у ХХ – на початку ХХІ ст. 
Дослідження цього аспекту важливе для розуміння місця та ролі імпровізації в системі хореографічної 
культури. Імпровізаційність стала однією з провідних ознак естетики сучасної хореографії, що додатково 
підтверджує важливість звернення до проблеми місця та ролі імпровізації в хореографії. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Імпровізацію як самостійний феномен, а також як допоміжний засіб в 
реалізації освітніх, мистецьких, терапевтичних завдань розглядають вітчизняні та зарубіжні науковці: 
О. Гіршон [3], І. Даренська [5], В. Карпенко та А. Чалова [6], М. Матушкіна [9], Дж. Моргенрот [14], Л. Мова [10], 
Л. та Дж. Предок-Ліннелл [15], Л. Хоцяновська [12], Є. Яніна-Ледовська [13] тощо. Але комплексного 
дослідження спектру проявів імпровізації в хореографії сучасності проведено не було. 

Мета дослідження – виявити основні аспекти використання імпровізації в сучасній хореографії. 
Виклад основного матеріалу. Імпровізація (лат. improvisus – непередбачений, несподіваний) – 

«…своєрідний тип художньої творчості… коли мистецький твір створюється безпосередньо під час його 
першого виконання [2, 141]. Імпровізація характерна для музики, живопису, театру та танцю, у перших трьох 
вона стає методом значно раніше, ніж в танці. «Природно, що танець спочатку народжується з імпровізації, а 
хореографія (історично) з’явилася лише тоді, коли виникла необхідність передачі певного досвіду, 
закодованого в танці», – зазначає О. Гиршон. 

Досить спірною виглядає теза, щодо виділення в сучасному танцювальному мистецтві трьох видів 
імпровізації: традиційної, модерністської та постмодерністської [6, 69], оскільки сутність імпровізації не 
змінюється в залежності від естетико-стильового напряму, модифікується лише її функціональне 
навантаження. М. Матушкіна, розглядаючи витоки імпровізації на початку ХХ ст. зауважує: «Випадкове, 
перехідне і швидкоплинне як ознаки модерну поєднуються в сучасному танці з поняттям імпровізації. У 
першій половині ХХ ст. танцювальна імпровізація використовується як засіб для створення нових елементів 
рухів в хореографічному процесі, хоча іноді використовується і в постановці, існує як експеримент і 
дослідження танцю» [9, 101]. 

Імпровізація як практика творення хореографічного виступу сформувалася у діяльності американської 
танцівниці Л. Фуллер, яка, почавши з імпровізації на відому музику класиків (Л. Бетховена, Ф. Шопена та ін.) 
під час гастролей у Парижі (1892), спробувала створити танець, побудований на ефективному сполученні 
вільних рухів тіла, що стихійно народжувалися від музики та костюма – велетенських шматків тканини, 
освітлюваних різнокольоровими прожекторами. Імпресіоністське тлумачення танцю, яке пропагувала 
Фуллер, мало величезний вплив на сучасників. 

Стихія тілесних рухів, їхня природність та можливості, які вони надають танцюристові, кардинально 
змінила погляди на зміст хореографічної майстерності. Проповідування оновленої античності – характерна 
риса танцювальної естетики іншої американської балерини А. Дункан, яка вважала, що тільки свобода тіла і 
духу народжує творчу думку. Імпровізуючи під музику, вона прагнула в танці відобразити той «внутрішній 
імпульс», який ця музика народжувала в душі. Щоб розширити можливості виконавця, А. Дункан 
дотримувалась принципу природності танцювального мистецтва, відповідно до якого перевага надавалася 
пантомімі виразних жестів.  

Згадані танцівниці стояли біля витоків модерн-танцю, головну роль в якому відіграє здатність 
виконавця до імпровізації, тобто здатність самовиражатися в танці. У танці, за Р. фон Лабаном, відомим 
теоретиком модерн-танцю, людина повинна бути вільна від канонів, що можна з успіхом реалізувати в 
імпровізації [1]. 

Мері Вігман, послідовниця Р. фон Лабана, прибічниця німецького виразного танцю, використовувала 
імпровізацію як метод пошуку руху, джерелом якого є внутрішня необхідність. Вігман акцентувала увагу на 
сольному танці, де рівень імпровізаційності не має меж, оскільки не пов’язаний із взаємодією з іншими 
виконавцями. Саме індивідуальне творче вираження було для Вігман абсолютним танцем. Імпровізація для 
танцівниці була не лише самоцінним результатом вираження внутрішнього світу, а й джерелом 
постановочної хореографії: знайдені форми рухів Вігман поєднувала у комбінації. 

Імпровізація відіграла чи не вирішальну роль у формуванні постмодерного танцю. Екперименти 
Театру Церкви Джадсон (Нью-Йорк, США) стали своєрідним відправним моментом у формуванні естетико-
персонального плану постмодерн-танцю. Саме з цієї групи вийшов і Стів Пекстон, засновник контактної 
імпровізації, що значно вплинула на розвиток сучасного танцю в цілому та танцювальну терапію, зокрема. В 
основі техніки контактної імпровізації (Contact Improvisation, CI) закладено збереження партнерами фізичного 
контакту, що дає можливість для дослідження і роботи з тілом і з усіма аспектами руху. Стів Пекстон і Тріша 
Браун ввели використання підтримок та інших контактних взаємодій танцюристів як джерела спільної 
імпровізації [4]. 

«Чимало хореографічних робіт різних членів “Jadson Church Theatre” несуть відбиток досвіду 
імпровізації. Вони дуже індивідуальні і часто показують сам процес створення танців. Тріша Браун ввела 
експромтні розмовні інструкції, які структурували частини перфомансу; Дуглас Данн домігся участі аудиторії, і 
фізичної і вербальної; Девід Гордон містифікував глядачів, заплутуючи їх – що спонтанно, а що передбачено 
постановкою. Виявилося, що імпровізаційні уявлення мають особливу силу. В них процес є більш цікавим, 
ніж результат. Мистецтво перестає бути “упакованим” продуктом, який може купуватися і продаватися. 
Живий перформанс – це явище моменту: минуще і ефемерне… Мистецтво танцювальної імпровізації – це 
можливість почути внутрішні імпульси, які лежать в основі художнього бачення», – діляться міркуваннями. 
В. Козлов, О. Гиршон, Н. Веремеєнко [7, 47]. Автори доходять думки, що перфоменс – чиста імпровізація, 
хоча й заданими загальними параметрами (простір, час, ідея тощо). 

Особливу сторінку в історію світового хореографічного мистецтва вписала Піна Бауш з принципами 
імпровізаційності під час постановки та виконання вистав, створених в естетиці постмодернізму. Значним 
етапом розвитку імпровізації як методу створення сценічних творів стала співтворчість американців – 
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балетмейстера Мерса Каннінгхема та композитора Джона Кейджа, що зробили «метод випадковостей» 
своєрідним методом не просто етюдної роботи, а створення розгорнутих балетмейстерських постановок. 

У сучасному танці «імпровізаційний початок акцентує концептуальну розімкнення, відкритість 
хореографії, її вільний асоціативний характер», з чітко структурованої композиції з обов’язковим 
нарративним навантаженням відбувається «перенесення уваги на спонтанність, імпровізаційність» [8, 217]. 

«Тоді, коли імпровізація з’явилася на сцені, люди відкрили для себе, що на неї цікаво дивитися, але ще 
цікавіше – в ній брати участь. Імпровізація потрапила до класів і студій, на репетиції і вистави. Викладачі 
танцю ввели імпровізацію в свої класи з техніки і композиції. Методи імпровізації були включені в процес 
створення танцювальних композицій і вистав. Танцтерапевти використовували імпровізацію як спосіб роботи 
з клієнтами», – наголошують на поліаспектності імпровізації в сучасній хореографічній культурі В. Козлов, 
О. Гиршон, Н. Веремеєнко [7, 47]. 

Сучасна практика хореографічної освіти підтверджує розширення сфер застосування імпровізації. 
Хоча тут іноді виникають суперечки. Наприклад, Л. та Дж. Предок-Линнелл ставлять під сумнів виховання 
балетмейстерських вмінь засобами імпровізації, наполягаючи на першочерговості критико-аналітичних 
компетентностей: «Література з викладання та вивчення хореографії заповнена імпровізаційними вправами, 
які нібито допомагають учням досліджувати рух і розробляти рухові поєднання, які пізніше стануть основою 
повноцінних танців. Крім того, передбачається, що практика імпровізації пов’язує студентів зі своїми 
справжніми “я”, допомагає їм знайти свій унікальний мистецький “голос”… Чи справді досвід танцювальної 
імпровізації виконує ці педагогічні цілі… Ми вважаємо, що студенти вчаться бути хореографами через 
розвиток критичної свідомості; здатність описувати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати і уявляти… Щоб 
імпровізація добре функціонувала як своєрідна підготовка до хореографії, вона повинна супроводжуватися 
навчанням критики» [15]. Безумовно, лише поєднання вільної імпровізації, не обмеженої руховими 
«штампами», з подальшим естетико-аналітичним осмисленням сприятиме створенню високохудожніх 
балетмейстерських творів. 

Сьогодні імпровізація як самостійна навчальна дисципліна інтегрована у систему підготовки 
хореографів в Україні, створюється оригінальне навчально-методичне забезпечення. Посібник 
А. Ю. Рехвіашвілі та Л. Ф. Хоцяновської «Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації» 
відбиває оригінальну методику викладання однойменної дисципліни з циклу підготовки бакалаврів 
хореографії, відпрацьовану упродовж понад п’ятнадцяти років на кафедрі класичної хореографії Київського 
національного університету культури і мистецтв. Посібник є першим в Україні навчальним виданням з 
методики виконання імпровізації та контактної імпровізації. Позитивно, що автори подають чіткі визначення 
хореографічних термінів, які застосовуються в роботі сучасними хореографами. Це виключає можливість 
неконкретних тлумачень, обумовлених різним розумінням одних і тих самих термінів. Корисним для студентів 
є лекційний матеріал, який знайомить з імпровізацією та контактною імпровізацією як напрямом сучасного 
хореографічного мистецтва, містить відомості щодо її походження та розвитку, розкриває принципи та 
особливості. 

Посібник складається з п’яти розділів. У першому – розкрито особливості імпровізаційного творчого 
процесу (розглянуто імпровізацію як феномен сучасного мистецтва, імпровізаційні етюди на безперервне 
виконання кількох танців, імпровізована варіація, вправи на відчуття простору, контрастний рух); у другому – 
імітаційна імпровізація (дзеркальне та унісонне відображення руху у парних та групових вправах), у третьому 
– зміна ролі в імітаційній імпровізації (у парних та групових вправах на дзеркальне та унісонне відображення 
руху); у четвертому – неімітаційні способи взаємодії партнерів (активні та пасивні ролі у парних та групових 
вправах, робота з вагою); у п’ятому – структура уроку з імпровізації та контактної імпровізації (методика 
побудови уроку та комбінування імітаційних та неімітаційних способів взаємодії партнерів у танцювальній 
імпровізації) [11]. 

Танцівники сучасної хореографії більшою мірою схильні до імпровізації, відчувають її на іншому 
структурному рівні, на відміну від артистів класичного танцю. Основним з вихідних положень імпровізації є 
вміння розслаблятися, що досить часто для «класиків» стає неможливим. Підґрунтям для створення 
імпровізаційного танцю стає техніка релаксації, вміння усвідомлювати своє тіло, відчувати внутрішні сигнали, 
імпульси рухів, партнера, простір/час. Ідеальним імпровізатором, на нашу думку, є танцівник, що визнає 
важливість фізичного розвитку тіла за допомоги апробованих танцювальних екзерсисів (урок), 
танцювального досвіду та внутрішніх імпульсів, що виникають в момент імпровізації. Імпровізація повинна 
стати своєрідною співтворчістю з тілом. 

Якщо ми говоримо про певні хореографічні школи, маємо на увазі структуровану техніку, що 
складається з певних зафіксованих лексичних побудов, від найпростіших рухів до складнокоординованих 
комбінацій та цілих творів. Імпровізація ж працює як метод пошуку нового, розкриття потенційних 
можливостей людини та простору. 

Імпровізацію можна диференціювати на два «полюси» за рівнем інтегрованості танцівника у той чи 
інший різновид хореографії. Один «полюс» посідає імпровізація як найвищий щабель володіння 
виконавською майстерністю, багатим творчим досвідом, розвинутою творчою уявою, творчою інтуїцією, 
відчуттям композиції художнього твору. Інший – імпровізація вільної від канонів будь-якої системи рухових 
координат людини, що не послуговується естетико-художніми стандартами, а дослухається виключно до 
свого внутрішнього «я» як у виконанні рухів та положеннях тіла у просторі, так і в змістовно-емоційному 
наповненні. 
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Висновки. Імпровізація може бути присутньою у будь-якому різновиді хореографії як вільне «тут і 
зараз» виявлення своїх внутрішніх (тілесних, психоемоційних, духовних тощо) імпульсів у відповідності до 
музики, часу, простору тощо. Імпровізація у хореографії сучасності існує в широкому діапазоні проявів – від 
майстерності володіння відпрацьованими елементами у відповідності до запропонованих обставин до 
вільного від канонів тілесно-емоційного самовираження поза стандартизованими формами, де домінує 
дослухання виключно до свого внутрішнього «я». Спираючись на досвід попередніх періодів розвитку 
сучасної хореографії танцювальна практика сьогодення використовує імпровізацію в декількох аспектах: як 
своєрідне джерело нових рухів, метод лабораторної роботи з пошуку нових лексичних конструкцій задля 
подальшого використання в постановці сценічних танцювальних форм; як спосіб психоемоційної 
нормалізації, дослідження власного тілесного та психоемоційного потенціалу; додатково в контактній 
імпровізації – як вміння «відчувати» партнера, засіб удосконалення техніки дуетної та групової взаємодії. 
Важливими напрямами подальших досліджень вважаємо розкриття ролі імпровізації у хореографічному 
вихованні дітей різних вікових категорій, мистецтвознавчий аналіз хореографічних форм, де використано 
імпровізацію тощо. 
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ЕСТРАДНИЙ ВОКАЛ ЯК ВІДМІННА РИСА УРБАНІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Мета статті - розгляд естрадного вокалу як специфічного явища, що породжується урбаністичною культурою та 
міським способом життя. З цього, відповідно, випливають і ритмічні особливості естрадного виконавства. Методологія 
дослідження ґрунтується на міждисциплінарній основі підходу до естрадного вокалу як предмету, який існує не лише на 
сцені, не є ізольованим, а проникає у різні сфери життя. Крім того, естрадне виконавство стає фоном, який завдяки своїй 
доступності сприймається як явище заднього плану, а не лише як самостійний феномен. Значна роль тут належить і 
соціології музики. Наукова новизна полягає у тому, що у даній статті естрадний вокал розглядається не лише як ізольоване 
явище, місце розгортання якого – сцена. Професія та поле діяльності виконавця-естрадника є продуктом урбаністичної 
культури та відбиває її ритміку. Відповідно, естрадне виконавство виступає комплексним явищем, що не існує відірвано від 
іншим культурних патернів, але є фоном, який супроводжує протікання динамічності урбаністичних процесів. Висновки. 
Різні аспекти естрадного вокалу досліджуються науковцями у працях, присвячених окремим полям культури. Як культурне 
явище, естрадне виконавство недоречно розглядати з точки зору його сценічної ізольованості, позаяк воно проникло чи не в 
усі сфери життєдіяльності, повсякденності людини. Не в останню чергу це відбулося завдяки підтримці естради, яка стала 
ніби своєрідним  city ambient, з боку медіа. Відтак, естрадне виконавство виражає специфіку урбаністичного способу життя. 
Звідси виходять такі сутнісні характеристики естрадного вокалу, як частота зміни ритму пісень та сили звучання голосу 
виконавця, відсутність стійких норм та правил, поєднання надбань різних шарів культури (як академічних, так і народних, які 
ґрунтуються на фольклорній основі), стандартизація та намагання виробити власний стиль та манеру виконання, 
різноманітність тематики, доступність для будь-якої слухацької аудиторії, динамічність, уніфікованість. Так само можна 
охарактеризувати й саму урбаністичну культуру. Естрадне виконавство постає не чим іншим як «риторикою кроків». 

Ключові слова: естрадний вокал; соціологія музики; музичний ритм; урбаністична культура; масова культура.  
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Эстрадный вокал как отличительная черта урбанистической культуры 
Цель работы. Данная статья имеет главной целью осуществлениее анализа эстрадного вокала как специфического 

явления, порождаемого урбанистической культурой и городским образом жизни, с чем связаны, соответственно, и 
ритмические особенности эстрадного исполнительства. Методология исследования основывается на междисциплинарной 
основе подхода к эстрадному вокалу как предмету, который существует не только на сцене, не является изолированным, а 
проникает в различные сферы жизни. Кроме того, эстрадное исполнительство становится фоном, который благодаря своей 
доступности воспринимается как явление заднего плана, а не только как самостоятельный феномен. Значительная роль 
здесь принадлежит и социологии музыки. Научная новизна работы заключается в том, что в данной статье эстрадный 
вокал рассматривается не только как изолированное явление, место развертывания которого – сцена. Профессия и поле 
деятельности исполнителя-эстрадника является продуктом урбанистической культуры и отражает ее ритмику. 
Соответственно, эстрадное исполнительство выступает комплексным явлением, оно не существует в отрыве от остальных 
культурных паттернов, но является фоном, который сопровождает протекание динамичности урбанистических процессов. 
Выводы. Различные аспекты эстрадного вокала исследуются учеными в работах, посвященных отдельным полям 
культуры. Как культурное явление, эстрадное исполнительство неуместно рассматривать лишь с точки зрения его 
сценической изолированности, поскольку оно проникло чуть ли не во все сферы жизнедеятельности, повседневности 
человека. Не в последнюю очередь это произошло благодаря поддержке эстрады, которая стала своеобразным city 
ambient, со стороны медиа. Поэтому, эстрадное исполнительство выражает специфику урбанистического образа жизни. 
Отсюда выходят такие сущностные характеристики эстрадного вокала, как частота смены ритма песен и силы звучания 
голоса исполнителя, отсутствие устойчивых норм и правил, сочетание достижений различных слоев культуры (как 
академических, так и народных, основанных на фольклорной базе), стандартизация и попытки выработать собственный 
стиль и манеру исполнения, разнообразие тематики, доступность для любой аудитории слушателей, динамичность, 
унифицированность. Так же можно охарактеризовать и самую урбанистическую культуру. Эстрадное исполнительство 
предстает не чем иным как «риторикой шагов». 

Ключевые слова: эстрадный вокал; социология музыки; музыкальный ритм; урбанистическая культура; массовая 
культура. 
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Culture” 
Pop vocal as a Distinctive feature of urban Culture 
The purpose of the article. This article has the main purpose to analyze pop vocal as a specific phenomenon generated by 

urban culture and way of life of the big city, which implies, accordingly, the rhythmic features of pop performances. The 
methodology of research is based on an interdisciplinary approach to the pop vocal as an object that exists not only on the stage, it 
is not isolated, but penetrates into different spheres of life. In addition, pop performance is the background, which due to its 
accessibility is perceived as a backdrop, not just as an independent phenomenon. Significant role here also belongs to the sociology 
of music. Scientific novelty of the article is that in this article pop music is considered not only as an isolated phenomenon, the 
place of deployment of which is a scene. The performance and field of performance of the pop artist is a product of urban culture 
and reflects its rhythm. Accordingly, pop performance is a complex phenomenon that does not exist separated from other cultural 
patterns, but is a background that accompanies the dynamics of urban processes. Conclusions. Various aspects of pop vocal are 
studied by scientists in works devoted to different fields of culture. As a cultural phenomenon, pop performance is inappropriate to 
consider from the point of view of its stage isolation, because it penetrated almost all spheres of life, everyday life of man. Not least 
this was due to the support of the pop music, which has become like a kind of city ambient, on the part of the media. Thus, pop 
performance expresses the specifics of the urban way of life. Hence, such essential characteristics of pop vocal as the frequency of 
changes in the rhythm of songs and the sound of the performer’s voice, the lack of stable norms and rules, the combination of 
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achievements of different layers of culture (both academic and folk based on folk-based basis), standardization and an attempt to 
develop their own style and manner of execution, variety of subjects, accessibility for any listening audience, dynamism, unity. It is 
also possible to characterize the very urban culture. Variety performance is nothing more than a “rhetoric of steps”. 

Key words: pop vocal; sociology of music; musical rhythm; urban culture; mass culture. 

 
Актуальність теми дослідження. Естрадна пісня та естрадний вокал як її складова частина є 

явищами культури, які сформувалися в своїх основних естетико-художніх параметрах лише у XX ст. 
Однак мистецтво співу, різновидом якого є його естрадно-масовий варіант, сягає своїм корінням у 
більш давні часи. Розквіт оперного співу, наприклад, відбувся в Ренесансі та бароковій культурі. Це 
пов’язано з тим, що голос людини є таким природнім інструментом, який здавна допомагав 
висловлювати емоції та думки, перетворював у музично-інтонаційні фрази мовні конструкції. Можна 
сказати, що музика є більш універсальним способом передання інформації (у певному сенсі), ніж 
навіть сама мова. Вокальна культура ще з часів Ренесансу була представлена трьома пластами 
музичної творчості, а саме: фольклором (це «перший» пласт), академічною професійною музикою (це, 
відповідно, «другий» пласт), музикою побуту й розваг («третій» пласт). Естрадний вокал, відтак, 
здавна був надбанням саме «третього» пласта музичної творчості, причому витоки його можна знайти 
у фольклорі, звідки естрадне виконавство запозичило такі характеристики, як доступність та 
колективний характер сприйняття (який у фольклорі є колективним відтворенням). Сьогодні естрадний 
вокал змістив своє положення та став частиною масової культури, яка має інший, порівняно з 
фольклором, вектор руху. Але це явище культури, безперечно, продовжує бути виразником способу 
життя, у даному випадку, відображаючи урбаністичний характер культури ХХ–ХХІ ст. ст.  

Аналіз досліджень і публікацій. Естрадний вокал розглядається у літературі – як науковій, так і 
популярній – з різних точок зору. Дана стаття зосереджується на аналізі естрадного виконавства як 
предмета, який існує на перетині музикознавства, історії культури, соціології музики та інших дотичних 
сфер. Цей підхід демонструється роботами А. Бенетта, Б. Лонгаста та Д. Богдановіч. Відтак, Я. 
Курганова досліджує естрадний вокал та його побутування у сучасній масовій культурі. Питання 
повсякденності, частиною якої естрада вже починає виступати, з’являючись на телеекранах у вигляді 
розважальних вечірніх передач або ж супроводжуючи святкування Нового року, є центральним у праці 
М. де Серто. Сутнісні характеристики та специфіку естрадного вокалу досліджують Г. Стулова та 
О.Якушева. Питання музичного ритму вивчаються, зокрема, В. Вахромєєвим у його класичних працях, 
присвячених теорії музики.  

Мета дослідження - аналіз естрадного вокалу як специфічного явища, породжуваного 
урбаністичною культурою та міським способом життя, з чого випливають, відповідно, й ритмічні 
особливості естрадного виконавства.  

Виклад основного матеріалу. ХХ ст. традиційно асоціюється з індустріалізацією та 
становленням міського способу життя. Урбаністична культура, відповідно, породжує нові явища 
культури, і не в останню чергу, друге, що спадає на думку при згадці про ХХ ст., – це масова культура 
т та естрада. Виконавські традиції естрадного  мистецтва мають свою специфіку. Вокальне виконання 
супроводжується цілим комплексом виконавських засобів: спів у поєднанні з танцювальними рухами, 
акторська майстерність, сценічна дія, вільне спілкування з залом, пантоміма, «спец. ефекти» на сцені 
(світло, дим, вогонь, фонтани тощо), колективна хореографія, екстравагантність костюма й гриму та ін. 
До особливостей виконавських традицій естрадного співу відноситься використання мікрофона. Як 
наслідок цього, починаючи з 30-х років XX ст. все більше входить в моду манера співу в дусі крунінга 
– тихого, інтимного співу, розрахованого на можливості спеціальної апаратури звукопідсилення. 

У даний час така манера використовується переважно у джазі. Разом з тим виконавці джазової 
музики нерідко звертаються й до іншого прийому – shout-співу, або «крикового співу» (англійською 
мовою «shout» означає «крик»), запозиченого з афроамериканського фольклору, і, відповідно, 
близького до екстатичної манери співу. Пошуки виконавцями нових звукових відтінків призводять і до 
появи ряду інших виконавських манер, близьких до «крикового співу» і передбачають щось схоже на 
розщеплення звуку, як, наприклад, скрімінг чи гроул. Хоча ці манери сформувалися в надрах 
альтернативних напрямків рок-музики, сьогодні вони широко використовуються не тільки в естрадній 
музиці, а й у сучасному джазі. «Однак як ті, так і інші ознаки звучання голосу співака нерідко 
поєднуються в стилі одного й того ж виконавця, в залежності від конкретного художнього завдання, 
репертуару, типу слухацької аудиторії або соціального замовлення. Істотною перевагою естрадного 
співака є володіння особливою ритмічною технікою, пов’язаної з синкопованою основою музичного 
матеріалу» [4, 123–124]. 

Відповідно з такою ритмічною структурою мелодії метричні одиниці діляться не на рівні чи 
тріольні частки, а на щось середнє між цими двома полюсами. При цьому величина співвідношень 
метричних одиниць не задається, а залежить від теми композиції та характеру імпровізації. До 
основних виконавських особливостей вокального естрадного жанру слід віднести особливу манеру 
подачі музичного матеріалу: імпровізація; сольний спів у поєднанні з супроводом музикантів-
інструменталістів чи танцювальної групи; питально-відповідна структура пісень; вільне спілкування з 
публікою; екстенсивне повторення коротких мотивів; відкритість виконавства; видовищність сценічної 
дії; ексцентричність поведінки виконавців на сцені; короткочасність дії; драматична завершеність; 
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локальність змісту номера; оригінальність і неповторність; сконцентрованість і синтез виражальних 
засобів (спів, танцювальні рухи з малими амплітудами, театралізація виконання, використання 
мікрофона й електронної акустичної апаратури, світлові ефекти тощо). Важливе значення в 
естрадному вокалі має ритм. Ритм у музиці визначається В. Вахромєєвим, як «відповідне чергування 
тривалостей звуків» [1, 36]. Як наслідок такого чергування, створюються різні темпоральні 
співвідношення. В естрадній музиці ця характеристика радикалізована, що відповідає динамічності 
урбаністичного стилю життя.  

Для успішної самореалізації естрадного співака необхідно володіння не тільки виконавським 
вокальним мистецтвом, а й сценічною майстерністю.  Багато дослідників відзначають оригінальність 
естрадного жанру як феномена сучасної масової культури, який не зводиться до інших видів 
мистецтва. Естрада володіє особливою аурою, що відповідає потребам людини, що дає їй ціннісні 
орієнтації, моделі поведінки як зразки для наслідування. Естрадне мистецтво здатне виконувати 
компенсаторну функцію, повертаючи людині втрачену у реальному житті гармонію. Естрада, як ніяке 
інше мистецтво, вселяє оптимізм, допомагає зняти напругу, стрес, характерні для міського способу 
життя, є одним із способів психологічної розрядки.  

Соціальна спрямованість виконавської діяльності естрадного співака ставить перед вокалістами 
наступні завдання: 

 необхідність опанування специфікою естрадного жанру; 

 формування власного неповторний імідж, в якому виконавець матиме можливість проявити 

свої індивідуальні особистісні якості; 

 розвиток акторських здібностей, які допоможуть співаку у повній мір реалізувати свої творчі 

задуми; 

 формування готовності до постійного самовдосконалення в області професійного естрадно-

вокального виконавства. 

«Головна відмінність вокально-виконавської творчості в естрадно-джазової сфері від 
академічного, зокрема, оперного вокалу, по лягає у тому, що, якщо в академічній традиції співак або 
співачка повинні кожен раз перевтілюватися в новий сценічний образ, то в естрадно-джазовому співі 
вони показують “самі себе”» [2]. Ось чому кожен співак естради повинен мати свій оригінальний 
репертуар та імідж. Це добре усвідомлює масовий слухач, який орієнтується в своїх смаках і 
пристрастях щодо конкретного співака або співачки, х неповторного стилю. 

Динаміка репертуарно-виконавського «оновлення» – характерна риса, властива масовій 
культурі взагалі, що відбивається і в виконавських стилях естрадних співаків. Цьому сприяють 
«індикатори попиту», тобто щотижневі хіт-паради, що проводяться через ЗМІ на основі інтерактивного 
опитування слухацької аудиторії. Швидка зміна слухацьких симпатій відображає динаміку сучасного 
життя, тих ситуацій, в яких та чи інша пісня у виконанні того чи іншого співака або співачки стає 
співзвучною слухацькій установці, що виникає часто спонтанно. Для цього використовуються і 
спеціально впроваджуються до вокально-естрадної практики нові стилістичні манери, раніше не 
властиві тому чи іншому співакові або співачці. 

Дослідник естрадної музики Е. Беннет вивчає різноманітні масиви популярних музичних стилів 
стосовно їх аудиторії, починаючи ще з рок-н-ролу 1950-х років та аж до сучасної танцювальної музики 
[6]. Він звертається до огляду соціально-економічної ситуації та обставини, що призвели до розвитку 
післявоєнного молодіжного ринку, а також технологічних інновацій, які змінили музичну індустрію в 
таких країнах, як Великобританія та США. Хоча естрадна музика не всіма дослідниками сприймається 
однозначно, всі вони згодні, що вона є виразником урбаністичного стилю життя з його пришвидшеним 
темпом, фрагментарністю, незавершеністю, динамікою, зміною сили голосу, уніфікацією та 
стандартизацією, прищепленою глобалізацію, між тим розбавленою намаганням створити 
індивідуальний стиль. Часом ці спроби перетворюються на творення псевдо-індивідуального образу. 
Специфіку естрадної пісні гарно виражає вислів: у кожної пісні є не більше 4 секунд на те, щоб 
сподобатися.  

Наприклад, стандартизація у естрадному музичному виконавстві може вплинути на ті теми, на 
які написана лірика, на типову гармоніку фрази, що використовуються в естрадній музиці, а також 
структуру композиції та тривалість пісні. У 2014 р., зокрема, вийшла друком праця «Популярна музика 
та суспільство», автори якої –  Б. Лонгхерст (автор двох попередніх видань) та Д. Богдановіч – 
представляють комплексний та критичний огляд теорій популярної музики та їх актуальність щодо 
сучасних змін у світі через розповсюдження масового виробництва, специфіки культури як тексту та 
споживання. Текстова структура та споживання, швидше за все, стануть дедалі більш неефективними 
у майбутньому, а на їх місце прийде більша культурна складність і фрагментація [7]. Власне, автори 
вважають, що надалі естрадна музика буде ще більше висловлювати контекст суспільного життя, 
способу існування людини у великому місті, коли музика супроводжує людину, граючи лише для неї у 
навушниках Ця музика має мати такі ж ритмічні характеристики, як і кроки людини, щоб повсякденність 
врешті перетворилася на «риторику» цих кроків [3]. 
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Наукова новизна. Дана стаття розглядає естрадний вокал не лише як ізольоване явище, місце 
розгортання якого – сцена. Професія та поле діяльності виконавця-естрадника є продуктом 
урбаністичної культури та відбиває її ритміку. Відповідно, естрадне виконавство виступає 
комплексним явищем, що не існує відірвано від іншим культурних патернів, але є фоном, який 
супроводжує протікання динамічності урбаністичних процесів.  

Висновки. Естрадний вокал є предметом досліджень багатьох науковців, які вивчають його з 
різних точок зору. Можна констатувати, що це культурне явище вже вийшло з ситуації сценічної 
ізольованості, та проникло чи не в усі сфери життєдіяльності, повсякденності людини. Естрада 
підтримується засобами медіа, але крім цього, вона являє собою своєрідний city ambient, який є 
виразником специфіки урбаністичного способу життя. Звідси виходять такі сутнісні характеристики 
естрадного вокалу, як частота зміни ритму пісень та сили звучання голосу виконавця, відсутність 
стійких норм та правил, поєднання надбань різних шарів культури (як академічних, так і народних, які 
ґрунтуються на фольклорній основі), стандартизація та намагання виробити власний стиль та манеру 
виконання, різноманітність тематики, доступність для будь-якої слухацької аудиторії, динамічність, 
уніфікованість. Цими ж епітетами можна описати й саму урбаністичну культуру, а тому цілком 
обґрунтованим є підхід до естрадного вокалу з точки зору міждисциплінарної методології та соціології 
музики. Естрадне виконавство постає не чим іншим як «риторикою кроків».  
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ТЕОРІЯ ІНДІЙСЬКОГО САНСКРИТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ 
ЧЖУЦЗЮЙШО У КОНТЕКСТІ СТУДІЙ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ СХОДУ 

 
Мета роботи полягає у висвітленні процесу впливу санскритської драми на процес ґенезису традиційної китайської 

драми, введення до україномовного наукового обігу ряд відомостей з історії культури Китаю, що доступні лише сучасною та 
давньою китайською мовою. Методологія дослідження полягає у застосуванні історичного, структурного, типологічно-
компаративного методів дослідження. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу вплив індійської 
санскритської драми на формування китайської драми.  Наукова новизна роботи полягає у всебічному висвітленні проблеми 
ґенезису китайської традиційної драми в контексті індійського впливу на формування жанрової парадигми китайської 
традиційної драми, а також систематизації матеріалу, поданого китайськими дослідниками китайською мовою, досі не 
перекладеного українською мовою та, здебільшого, не введеного до наукового обігу у рамках англомовного літературознавчого 
та культурологічного дискурсу. Висновки. Сама ідея драматичного дійства зародилася на теренах Індії, згодом, у першому 
тисячолітті нашої ери індійська санскритська драма була експортована на територію Східного Туркестану та на територію 
південно-східної Азії. Згодом уйгурський театр мав безпосередній вплив на формування китайського цивілізаційно-культурного 
середовища, що можна вважати доведеним в контексті фактичного матеріалу, наведеного у роботах китайських дослідників, 
систематизованого та поданого вище. Індійська драматургія мала безпосередній вплив на процес формування жанрової 
парадигми  китайської драми, зокрема структури та системи амплуа. Існує ряд китайських драм, у яких присутні мотиви 
китайського буддизму. 
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истории культуры Востока 
Цель работы заключается в раскрытии процесса влияния санскритской драмы на процесс генезиса традиционной 

китайской драмы, введение в украиноязычный научный оборот ряд сведений по истории культуры Китая, которые доступны 
только на современном и древнем китайской языке. Методология исследования заключается в применении исторического, 
структурного, типологически-сравнительного методов исследования. Указанный методологический подход позволяет раскрыть 
и подвергнуть анализу влияние индийской санскритской драмы на формирование китайской драмы. Научная новизна работы 
заключается в всестороннем освещении проблемы генезиса китайской традиционной драмы в контексте индийского влияния 
на формирование жанровой парадигмы китайской традиционной драмы, а также систематизации материала, поданного 
китайскими исследователями на китайском языке, до сих пор не переведенного на украинский язык и большей части не 
введенного в научный оборот в рамках англоязычного литературоведческого и культурологического дискурса. Выводы. Сама 
идея драматического действа зародилась на территории Индии, впоследствии, во времена первого тысячелетия нашей эры 
индийская санскритская драма была экспортирована на территорию Восточного Туркестана и на территорию юго-восточной 
Азии. Впоследствии, уйгурский театр имел непосредственное влияние на формирование китайского цивилизационно-
культурной среды, что можно считать доказанным в контексте фактического материала, приведенного в работах китайских 
исследователей, систематизированного и представленного выше. На процесс формирования жанровой парадигмы китайской 
драмы, в частности структуры системы амплуа индийская драматургия имела непосредственное влияние, также индийского 
влияния претерпела структура фабулы драмы, существует значительный ряд китайских драм, в которых присутствуют мотивы 
китайского буддизма. 
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The theory of the Indian Sanskrit origin of the Chinese drama of Zhuji in the context of the historical studies of the 

Oriental Culture 
The purpose of the article is to illuminate the influence of Sanskrit drama on the process of traditional Chinese drama genesis, 

to introduce into a  Ukrainian- language scientific turn of a series of information on the history of Chinese culture that is only available in 
modern and ancient Chinese. The research methodology is to use a combination of historical, structural, typological-comparative 
research methods. This methodological approach allows us to reveal and analyze the influence of the Indian Sanskrit drama on the 
formation of Chinese drama. The scientific novelty of the work lies in the  comprehensive coverage of the problems of the genesis of 
the Chinese traditional drama in the context of the Indian influence on the formation of the genre paradigm of Chinese traditional drama, 
as well as the systematization of material provided by Chinese researchers in Chinese, which has not yet been translated into the 
Ukrainian language and, in most cases, not entered into a scientific rush within the framework of the English literary criticism and 
cultural discourse. Conclusions. The idea of a dramatic action originated in India, and later, during the first millennium AD, the Indian 
Sanskrit drama was exported to the territory of East Turkestan and to the territory of Southeast Asia. Subsequently, the Uighur theater 
had a direct influence on the formation of the Chinese civilizational and cultural environment, which can be considered proven in the 
context of the actual material presented in the works of Chinese researchers, systematized and presented above. In the process of 
forming a genre paradigm of Chinese drama, in particular, the structure of the system of the role of Indian drama had a direct influence, 
as well as Indian influence was the structure of drama, there is a significant number of Chinese dramas, which present the motives of 
Chinese Buddhism 
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Актуальність дослідження. Аналізуючи походження китайської літературної драми, необхідно 
врахувати роль та місце Китаю у світовому культурному та літературному процесі, а також ряд факторів 
глобального крос-культурного впливу на формування китайської культурної моделі та китайського 
цивілізаційного простору. Ґенезі китайської літературної драми сприяли ряд чинників, що є неочевидними 
як для носіїв китайської культури, так і для багатьох дослідників китайського культурно-цивілізаційного 
простору. Концепція санскритського походження китайської драми в роботах китайських літературознавців 
отримала стале термінологічне визначення чжуцзюйшо. Ця концепція знайшла розвиток у наукових 
працях Сюй Дішаня, Чжень Чженьдо, Айданьму Юйсайінь, багатьох інших китайських та закордонних 
дослідників, але нажаль, не широко представлена як у вітчизняному дослідженні культурної спадщини 
сходу, так і у сучасному сходознавстві в цілому. 

Мета дослідження полягає у висвітленні процесу впливу санскритської драми на процес ґенези 
традиційної китайської драми, введення до україномовного наукового обігу ряд відомостей з історії 
культури Китаю, що доступні лише сучасною та давньою китайською мовою.    

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичну базу дослідження складають роботи видатних китайських 
дослідників Сюй Дішаня («Вплив принципів будови санскритської драми на китайську»)[1], Чжен Чженьдо 
(«Історія китайської літератури»)[7], Ван Говея («Історія Сунської та Юанської драматургії»)[6], Бен Ляо («Від 
санскритської драми до драми суцзян…»)[2], Айданьму Юйсайінь («Уйгурський театр»)[5], Ген Шиміня [4], 
Чен Хуна [10]. 

Виклад основного матеріалу. Питання індійського походження китайської драми було вперше 
розглянуто у  статті китайського вченого, письменника, літературознавця Сюй Дішаня «Вплив принципів 
будови санскритської драми на китайську», опублікованої у 1925 році [1]. На думку Сюй Дішаня, ґенеза 
китайської драми пов’язана з розповсюдженням буддизму Махаяни в Китаї через територію Східного 
Туркестану. Санскритська драма разом з буддизмом Махаяни поширилася на території Східного 
Туркестану за часів династії Хань (206 р. до н. е. – 220 р. н. е.). Це судження знаходить своє підтвердження 
у роботах китайського дослідника Бен Ляо. У дослідженні Бен Ляо «Від санскритської драми до драми 
суцзян…» вчений пропонує наступну схему формування драматургії в Китаї [2]: Санскрит – тохарська мова 
– уйгурська мова – китайська мова.  Цей шлях формування китайської літературної драми, на нашу думку, 
може розкрити феномен формування китайської літературної драми.   

 Робота Сюй Дішаня базувалася на основі цілого ряду сучасних автору  археологічних знахідок. У 
1911 році німецький ахеолог Генріх Людерс на території Східного Туркестану знайшов рукописи 
санскритських драм, які в 1911 році були опубліковані в Берліні у виданні «Bruchstücke buddhistischer 

Drame：H.Lüders, Bruchstückebuddhistischer Dramen. Kleinere Sanskrit-Texte» [3]. Серед них повністю 

збереглися тексти драм Асвагхоши Шаріпутрапракарана, драма Кальпанамандітика Кумаралати та три 
тексти без назви. Рукописи були записані на бересті туркестанським різновидом писемності брахмі, 
індійським брахмі доби Гупта та брахмі змішаного типу. Ця знахідка засвідчила наявність індійської драми 
на території Східного Туркестану в період І–V cт. н. е. Серед знайдених текстів найзначніше місце займає 
текст Шаріпутрапракарана, адже це найдавніша драма  давньоіндійського  театру, що зберіглася до наших 
днів. Фабулу драми присвячено життю Шаріпутри та Маудгалаяни, найвидатніших учнів засновника 
буддизму Гаутами Шак’ямуні.  

Підтвердження наявності індійського театру на теренах Піднебесної імперії маємо і у цілому ряді 
більш пізніх археологічних знахідок. У 1957 році на території автономного району КНР Сінцзяну (Східного 
Туркестану) в місті Хамі  був знайдений повний текст драми жанру натака Maitrisimitі  [4]. Маємо 
зазначити, що невеликі уривки аналогічного тексту драми Майтрісамітті були знайдені ще на початку ХХ 
століття археологом А. фон Ле Коком. Текст було укладено тохарським письмом, яке використовувалося 
на території Східного Туркестану з III по VII століття нашої ери, також був перекладений давньоуйгурською 
мовою. Драма складалася із передмови та двадцяти п’яти актів. Теоретично, текст драми датований V-VI 
ст. Обсяг знайденого тексту драми становив 293 сторінки. П’єсу було укладено за мотивами класичного 
тексту північного буддизму Maitreya-Vyākaraza. Драма Майтрісіміті була присвячена одному з головних 
персонажів північного буддизму – Будді майбутнього Майтреї (санскр. Любов), за мотивами буддійських 
легенд про життя будди Майтреї.  Оскільки драма Майтрісаміті мала надзвичайно сильний вплив на 
станолення уйгурської драматургії та китайського театру і літературної драми, історії відкриття тексту з 
Хамі присвячено дослідження Ген Шиміня («Драма Майтрісаміті на давньоуйгурською мовою» [4]. 

Факти впливу уйгурського театру на китайську театральну традицію наводить Айданьму Юйсайінь у  
статті «Уйгурський театр» [5]. У 862 році імператор Тайцзун відбув з візитом до правителя уйгурів, і 
повернувшись, описав яскраві театралізовані дійства, які відбувалися впродовж семи днів і в яких брали 
участь діти правителя уйгурів [190]. Наступна згадка про уйгурський театр віднаходиться у записах посла 
держави Цзінь («записки історика півночі»), який під час візиту до Східного Туркестану у 1221 р. 
здивований рівнем розвитку уйгурського театру. Невдовзі, саме в державі Цзінь, (1115–1234) формуються 
перші жанри китайської драми: чжугундяо та цзацзюй.. За доби Тан (618–907) є відомості про популярні в 
тогочасному Китаї короткі театралізовані сценки уйгурського походження, які мали назву хусі .  Отже, 
можна сміливо говорити про уйгурське посередництво у впливі індійсько-буддійської драматургії на 
формування китайської драматургії [5].  
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Значний внесок до теорії індійського походження китайської традиційної драми було зроблено у  
науковій роботі видатного дослідника китайської культури та літератури Чжен Чженьдо «Історія китайської 
літератури» [7; 8]. Двома магістральними векторами впливу індійського мистецтва на процес генези 
китайського театру та драматургії Чжен Чженьдо вважає Великий шовковий шлях та  Південний шлях 
через Індокитай та Південно-Східну Азію, що в ті часи була заселеною багатьма народами.  У період XII – 
XIII століття театр та драматургія були особливо розвинутими в Південній Азії, а торговельні зв’язки з 
Індокитаєм та південною Азією, згідно з описом буддійського ченця Фа Сяна, були дуже тісними. Серед 
індійських рукописів у Китаї, що фізично підтверджують наявність контактів, особливо цінним відкриттям 
був санскритський рукопис драми «Шакунтала», знайдений у монастирі на горі Тяньтай на півдні Китаю та 
ряд рукописів, в яких повідомлялося про індійські вистави під назвою чуаньцзі [8,442]. З точки зору Чжен 
Чженьдо, п’єси китайського театру в період ХІІ–ХІІІ ст, поділялися на два основні жанри: чуаньцзі та 
цзацзюй. В основу чуаньцзі лягли народні арії південного Китаю «наньцюй», в основу гармонії цзацзюй 
лягли арії населення північного Китаю «бейцюй» [8, 442; 9,217–220].  У дослідженні «Історія китайської 
літератури» Чжен Чженьдо полемізує з іншим дослідником китайського театру – Ван Говеєм, видатним 
китайським науковцем,  автором фундаментального, але дещо реферативного, дослідження «Історія 
сунської та юанської драми», укладеного давньокитайською мовою та виданого у 1912 році [6]. В цілому, 
Ван Говей притримується суто автономного походження та розвитку китайського театру. Але, водночас, 
Ван Говей наводить цінні відомості щодо індійського впливу на формування китайської драматургії. У 
дослідженні Ван Говея зазначено, що в період Північних та Південних династій (420–589 рр.), починаючи 
саме з часів династії Вей (386–535 рр. н. е.), спостерігається сильний іноземний вплив на формування 
китайського театру. До початку доби Тан можна простежити численні культурні контакти Китаю в галузі 
драматургії та театру з країнами індобуддійської культури, зокрема Індії, Таїланду, Аньго, Кучою.  

На думку Чжен Чженьдо, достатньо примітивні жанри народного комічного театру та релігійні 
містерії  не могли сильно вплинути на формування розвинутої драми: чуаньцзі розвивався під індійським 
впливом, в свою чергу жанр цзацзюй виник під впливом чуаньцзі та північної арії бейцюй, на формування 
якої значно вплинуло буддійське мистецтво та індійська музика. Одна з перших п’єс, що потрапили з Індії в 
Китай, мала назву «Цінський князь знищує військовий порядок», яку  відомий буддійський мандрівник, 
учений та перекладач Сюаньцзан, побачив в Індії при дворі місцевого князя, записав та переклав 
китайською мовою. У дослідженні «Історія китайської літератури» Чжен Чженьдо вказує, що вистава, 
привезена Сюаньцзанем, була далеко не єдиною, що п’єси потрапляли з Індії до Китаю через Східний 
Туркестан [8].  

Чжен Чженьдо присвятив четвертий розділ другої частини «Історії китайської літератури» 
дослідженню впливів буддизму на китайську літературу. На думку Чжен Чженьдо, структурованість 
буддійського вчення  мала сильний  вплив на систематизацію народних вірувань Китаю, буддизм 
опосередковано вплинув на всю фольклорну, фантастичну, містичну та релігійну прозу Китаю, починаючи 
з перших століть нашої ери. 

У роботі «Історія китайської літератури» вчений розглядає наступні паралелі між китайською та 
санскритською драмою [8]. По-перше, як у санскритській драмі, так і в китайській драмі важливе значення 
мали арії. В драмах жанру цзацзюй в аріях цюй розкривався характер, світогляд та почуття головних 
героїв драми.  Як в китайській, так і в санскритській драмі роль сюжетних зв'язок між аріями відіграють 
репліки. В цілому, дане твердження буде справедливим порівнюючи жанрову типологію драматичних 
дійств більшості народів світу, але, маємо зазначити, що до періоду XII – XIII ст. подібних дійств не було.  

По-друге, Чжен Чженьдо  виділяє наступний паралелізм між амплуа китайської та індійської 
драматургії: аналогом чоловічого амплуа санскритської драми Nayaka у китайській драмі виступає 
чоловіче персонаж шен; аналогом жіночого амплуа санскритської драми Nayika в цзазцюй виступає жіноче 
амплуа дань; аналогом амплуа чоловічого персонажу санскритської драми Vidusaka  у драмі цзацзюй є 
амплуа чоу (коміка)  та амплуа цзін, амплуа «харизматичного персонажу» (зазвичай судді,  імператора, 
чиновника) [8]. Фактично, до ХІІ століття розвинутої системи акторських амплуа у китайській драмі не 
існувало, отже, в первинній систематизації амплуа китайської драми Чжень Чженьдо вбачає відчутний  
зовнішній вплив, з чим, безпосередньо можна погодитись. 

По-третє, на думку науковця, можна знайти паралелі в структурі китайської та санскритської драми. 
Як в китайських драмах цзацзюй, так і в індійській драматургії основній дії  драми передує пролог. 
Зазвичай драма цзацзюй складається з чотирьох або шести актів, кульмінація дії припадає на 
передостанній акт. Епілог драми цзацзюй, як і епілог санскритської драми, має моралістичний характер, 
що  є характерним і для індійської драматургії. Фактично, до ХІІ-ХІІІ століття китайський народний театр 
був представлений переважно одноактними сценками, здебільшого розважального характеру і без 
складної структури, літературного сюжету. Це вказує на вплив структури індійської драми на сюжети 
цзацзюй, враховуючи те, що фактів прямих контактів між китайською драматургією та драматургією 
європейських або інших світових культур до ХVIII століття ми не маємо. Отже, припустити якісь інші 
зовнішні впливи, окрім впливу санскритської культури на творчість китайських літераторів у досліджуваний 
період, ми не можемо.  

Наступна паралель між санскритською та китайською драми полягає у стилістичних особливостях 
мови реплік та арій героїв драми [158]. В індійській драмі арії та репліки чиновників, царів, жерців-
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брахманів, філософів  переважно виконуються на санскриті (сакральній мові), арії та репліки персонажів «з 
простого народу» виконуються на пракриті (побутовій мові). В китайській драмі цзацзюй з точки зору Чжен 
Чженьдо також можна  спостерігати ряд мовно-лінгвістичних стилістичних паралелей. Для  арій та реплік 
чиновників, імператорів, буддійських ченців, конфуціанських вчених, даоських відлюдників характерний 
«високий, сакральний» стиль мови Веньянь яцзи (букв. Сакральні ієрогліфи), арії та репліки «народних» 
персонажів,  переважно виконані побутовим стилем мови байхуа суцзи.  

Отже, згідно з дослідженням Чжен Чженьдо, в процесі розповсюдження буддійського вчення 
китайськими літераторами з індійської культури була запозичена жанрова парадигма драматичного 
мистецтва на рівні ідеї. Але, маємо зазначити, що процес інтеркультурного запозичення базових ідей 
формування жанрової парадигми китайської драми не можна розглядати як процес «калькування» 
санскритської драми, адже ступінь китаїзованості запозичених елементів та видозміна жанрової парадигми 
у процесі запозичення настільки великі, що китайські дослідники почали приділяти увагу дослідженню 
індійського походження юанської драматургії лише в двадцятому столітті [8]. 

На сьогодні у китайськомовному науковому середовищі продовжуються дослідження 
індобуддійської тематики в сюжетах цзацзюй, наприклад, у статті Чень Хуна «Юанська драма цзацзюй і 
буддизм» [10] наведені наступні відомості: з-поміж 700 п’єс, написаних за доби Юань (1271–1368), 
приблизно 50 мали тісний зв'язок з буддизмом, з-посеред ста шістдесяти двох п’єс цзацзюй, що 
збереглися до наших часів,  серед яких можна виділити п’ятнадцять драм, на які сильно вплинув буддизм. 
Автор статті наводить власну класифікацію буддійських цзацзюй : п’єси, які розкривають буддійський 
світогляд, п’єси, в яких розглядається навернення головного персонажу в буддійське вчення; п’єси, в яких 
розглядаються моральні мотиви; п’єси дія яких відбувається в буддійському монастирі. 

Наукова новизна дослідження полягає у всебічному висвітленні проблеми генезису китайської 
традиційної драми у контексті індійського впливу на формування жанрової парадигми китайської 
традиційної драми, а також систематизації матеріалу, поданого китайськими дослідниками на китайській 
мові, досі не перекладеного українською та англійською мовами. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, ми маємо ряд безсумнівних доказів  індійського та індо-
буддійського впливу на формування комплексу драми цзацзюй, як і усього комплексу китайської 
традиційної драми. Сама ідея драматичного дійства зародилася на теренах Індії, згодом, за часів першого 
тисячоліття нашої ери індійська санскритська драма була експортована на територію Східного Туркестану 
та на територію південно-східної Азії. Згодом, уйгурський театр мав безпосередній вплив на формування 
китайського цивілізаційно-культурного середовища, що можна вважати доведеним в контексті фактичного 
матеріалу, наведеного у роботах китайських дослідників, систематизованого та поданого вище. На процес 
формування жанрової парадигми китайської драми, зокрема структури системи амплуа індійська 
драматургія мала безпосередній вплив, також індійського впливу зазнала структура фабули драми, існує 
значний ряд китайських драм, у яких присутні мотиви китайського буддизму. Безумовно, розвиток 
китайського театру є не уособленим та абсолютно ізольованим від зовнішнього культурно-цивілізаційного 
середовища, а крізь призму індійського, навіть і греко-еллінського впливу,  є яскравою сторінкою у процесі 
розвитку світової драматургії. 
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ЕСТЕТИЧНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКОВОГО ІКОНОПИСУ  
В СУЧАСНОМУ САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ 

 
Мета статті – визначити вплив естетичних традицій українського бароко на розвиток сучасного іконопису. Методологія 

дослідження заснована на сучасних мистецтвознавчих і культурологічних концепціях, основою яких є міждисциплінарний та комплексний 
підходи. Для здійснення мети дослідження  були використані: історико-культурний (для дослідження історичної динаміки формування, 
становлення та розвитку стилю українське бароко) та історично-порівняльний методи (для вивчення специфіки еволюціонування та 
трансформації естетичних традицій українського бароко в ретроспективі);  метод художнього аналізу (для виявлення специфіки образної 
системи барокового іконопису); типологічний та системно-структурний методи (для ефективного структурування творів іконописного 
мистецтва за авторством, хронологією та зв’язками з естетичними традиціями українського бароко), а також метод стилістичного 
мистецтвознавчого та порівняльного аналізу (для виявлення специфіки живописної стилістики та техніко-технологічних прийомів 
характерних для сучасних українських іконописців). Наукова новизна. Досліджено історичні, політичні та соціокультурні фактори, що 
вплинули на формування особливостей барокового іконопису на території українських земель в ХVІІ–ХVІІІ ст.; визначено характерні риси, 
естетичну та стилістичну специфіку іконописного мистецтва доби українського бароко; окреслено сучасні тенденції, проблематику та 
перспективи розвитку естетичних традицій українського бароко у вітчизняному іконописному мистецтві. Висновки. На початку ХХІ  ст. 
соціокультурний та соціомистецький простір в Україні характеризується надзвичайно сприятливими умовами для розвитку сучасного 
напрямку іконопису та творчих експериментів у контексті барокової стилізації, в тому числі створення ікон інспірованих естетикою доби 
українського бароко. Використання елементів українського іконопису ХVІІ–ХVІІІ ст. сучасними художниками, застосування тривимірної 
перспективи, зображення Христа, Богородиці, архангелів та апостолів у національному вбранні, з типовими українськими рисами 
обличчя – символічний натяк на необхідність пошуку святості в реальному житті. 

Ключові слова: українське бароко; естетичні традиції; іконопис; сучасне сакральне мистецтво. 
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композиции  Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры 
Эстетические традиции украинской барочной иконописи в современном сакральном искусстве 
Цель статьи - определить влияние эстетических традиций украинского барокко на развитие современной иконописи. 

Методология исследования основана на современных искусствоведческих и культурологических концепциях, основой которых 
является междисциплинарный и комплексный подходы. Для осуществления цели исследования были использованы: историко-
культурный (для исследования исторической динамики формирования, становления и развития стиля украинского барокко) и 
историко-сравнительный методы (для изучения специфики эволюционирования и трансформации эстетических традиций украинского 
барокко в ретроспективе); метод художественного анализа (для выявления специфики образной системы барочной иконописи); 
типологический и системно-структурный методы (для эффективного структурирования произведений иконописного искусства, 
авторства, хронологии и связями с эстетическими традициями украинского барокко), а также метод стилистического 
искусствоведческого и сравнительного анализа (для выявления специфики живописной стилистики и технико-технологических 
приемов характерных для современных украинских иконописцев. Научная новизна. Исследованы исторические, политические и 
социокультурные факторы, повлиявшие на формирование особенностей барочной иконописи на территории украинских земель в 
XVII–XVIII вв.; определены характерные черты, эстетическая и стилистическая специфика иконописного искусства эпохи украинского 
барокко; обозначены современные тенденции, проблематика и перспективы развития эстетических традиций украинского барокко в 
отечественном иконописном искусстве. Выводы. В начале XXI века социокультурное пространство и пространство социального 
искусства в Украине характеризуется чрезвычайно благоприятными условиями для развития современного направления иконописи и 
творческих экспериментов в контексте барочной стилизации, в том числе создание икон инспирированных эстетикой эпохи 
украинского барокко. Использование элементов украинской иконописи XVII–XVIII вв. современными художниками, применение 
трехмерной перспективы, изображение Христа, Богородицы, архангелов и апостолов в национальной одежде, с типичными 
украинскими чертами лица – символический намек на необходимость поиска святости в реальной жизни. 

Ключевые слова: украинское барокко; эстетические традиции; иконопись; современное сакральное искусство. 
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The purpose of the article is to determine the influence of the aesthetic traditions of Ukrainian Baroque on the development of modern 
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integrated approaches. For the purpose of the study, the following were used: historical and cultural (to study the historical dynamics of the 
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Актуальність теми дослідження. Після отримання Томосу про автокефалію Православної церкви 
України (6 січня 2019 р.), на тлі сучасних суспільно-політичних, релігійних та культурно-мистецьких 
процесів, особливого значення набуває континуація храмової архітектури і церковного мистецтва, як 
вираження духовного сенсу життя українського народу. Звернення до образних систем-архетипів 
вітчизняного сакрального мистецтва, естетичних традицій, автохтонності та самобутності стилів, 
сформованих за часів Київської Русі та доби українського бароко засвідчує їх органічне поєднання з 
національним стилем [3].  

Художні традиції українського бароко, сформовані у ХVII–XVIII ст. –важлива та невід’ємна складова 
вітчизняної культури, характеризуються органічним поєднанням складних, на перший погляд несумісних 
явищ, та прагненням до свободи почуттів, що відповідає провідним тенденціям соціокультурного та 
соціомистецького простору ХХІ ст. Всебічне вивчення особливостей українського бароко, якому властивий 
унікальний універсалізм світосприйняття, сприяє глибинному осмисленню сучасних культуротворчих 
процесів, коли естетика та мистецтво набувають нового значення та соціального змісту. Актуальними 
стають дослідження специфіки впливу естетичних традицій українського бароко на розвиток сучасного 
вітчизняного іконопису, як одного з затребуваних жанрів сучасної художньої культури, з метою виявлення 
шляхів його відродження та подальшого еволюціонування в умовах сучасного соціомистецького простору.  

Важливість цього дослідження зумовлена й активізацією реставраційних робіт у храмах барокового 
стилю – процес відновлення іконопису ХVІІ–ХVІІІ ст., створення нових ансамблів для іконостасів вимагає 
ґрунтовного вивчення специфічних аспектів та стильових особливостей доби українського бароко.    

Мета статті – визначити вплив естетичних традицій українського бароко на розвиток сучасного 
іконопису. 

Аналіз публікацій. Проблематика розвитку іконописного мистецтва в Україні на сучасному етапі 
набуває особливої актуальності та стає предметом дискусії не лише художників та іконописців, а й 
культурологів, релігіо- та мистецтвознавців. Ґрунтовні наукові праці П. Жолтовського [1], Л. Міляєвої [5], В. 
Свєнціцької [7], Д. Степовика [9] та багатьох інших відомих вітчизняних дослідників, присвячені вивченню 
творчого спадку українського сакрального мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст., наразі є вагомою джерельною базою 
для подальших наукових розробок. Серед сучасних дослідників окремі аспекти естетичних традицій 
українського барокового іконопису аналізували С. Ковцуняк та М. Заставецький («Ідейно-змістові акценти 
іконопису періоду українського бароко», 2010 р.), здійснивши спробу релігійно-філософської інтерпретації 
стильової композиції ікони українського бароко, проаналізувавши зміст та особливості бароко в українській 
християнській культурі, акцентувавши на релігійно-філософських ідеях, відображених в іконах періоду 
українського бароко; І. Курянова та М. Кузячкіна («Інтерпретація народної традиції в мистецтві українського 
бароко», 2014 р.), які проаналізували традиційну естетику народного мистецтва в українському бароко 
ХVІІ–ХVІІІ ст. та ін. 

Проте специфіка означуваного питання у контексті активізації розвитку церковного мистецтва в Україні 
на сучасному етапі лишається недостатньо висвітленою і вимагає ґрунтовного мистецтвознавчого 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Загострення визвольної боротьби українського народу внаслідок 
важливих соціально-політичних та релігійних подій 1569 р. і 1596 р. – підписання Люблінської та Брестської 
уній, зумовило надзвичайну активізацію національної культури та зміни в усіх видах мистецтва, ставши 
важливим чинником формування стилю українського бароко (ІІ пол. ХVІІ–ХVІІІ ст.), який від самого 
зародження у 1630–1660-ті рр. пов’язаний з прогресивними соціальними та національно-визвольними 
факторами тогочасного соціуму та реалістичними мистецькими тенденціями, більше того, стимулювало 
становлення образу «правдивого середовища, виробляло погляд на світ як на вічний рух, створювало 
передумови для зближення в далекій перспективі мистецтва з побутом людини» [9, 59].  

Українське бароко, на відміну від європейського, що виражало ідеологію реакційних сил, було 
могутньою зброєю контрреформації та кризою ренесансних тенденцій, не заперечувало ані ідей 
Відродження, ані староукраїнського стилю, що базувався на візантійських і давньоруських традиціях, 
уособлюючи органічний симбіоз усталеного та новаторського, перейманні з Європи «усього, що не 
протирічило світогляду та світовідчуттю українця» [4, 127]. Прогресивні поняття, не зважаючи на релігійний 
характер мистецтва, посприяли інтегруванню нових культурних цінностей, що проявилося в органічному 
поєднанні власних традицій з досягненнями європейського середньовіччя та доби Відродження.  

В українському бароко, завдяки відносній близькості професійного та народного, в процесі розвитку 
стилю стверджуються образи, що характеризували суспільні, колективні та національні риси. До 
естетичних особливостей належать контрастність, живописність, багатокольорність, поява надзвичайних 
чудернацьких форм, динамізм та посилена декоративність. 

Варто зазначити, що нові естетичні ідеї поширювалися в Україні за надзвичайно складних та 
суперечливих обставин. На початку боротьби проти католицизму та церковної унії (наприкінці ХVІ – на 
початку ХVІІ ст.) прогресивні сили українського суспільства активно виступали проти впливів 
західноєвропейської культури, звертаючись до консервативних форм традиційної церковної культури як 
виразу культури національної [1, 9], проте вже у 1618 р., у «Зерцалі богословія» православного богослова, 
архімандрита Чернігівського, філософа та видавця Транквіліона-Старовецького, окреслюється прагнення 
милуватися красою людини та природи, стверджується об’єктивна краса природи, що створена Богом 
заради людини (відповідно до традиційних поглядів на божество як джерело всього прекрасного).   

Протягом 1620–1630-х рр. нові естетичні погляди, в основі яких ще зберігається стара церковна 
доктрина про суть мистецтва як відтворення «первообразного», проте вже зі значно розширеним 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019  

 477 

ортодоксальним змістом,  набувають популяризації в суспільній думці, що посприяло ґрунтовним змінам у 
мистецтві іконопису і виражалося в: 

– появі новаторських реалістичних елементів (ікона «Страсті» з с. Раделичі, 1620 р.); 
–  зростанні тенденції до об’ємного трактування форм тіла та обличчя (за умови збереження 

типових прийомів іконопису ХVІ ст.); 
– відході від строгого канону «Одигітрії», характерного для іконопису ХV–ХVІ ст. (за умови 

обов’язкової наявності Богородиці та Сина з благословляючою десницею, який сидить на її руці) та 
надання образу Богоматері рис народності та людяності [7, 15]; 

– наближенні образів до життєвих (у гуманних зображеннях Христа та Богородиці вбачають ідеал 
справжньої людської краси); 

– позиціонуванні Богоматері та Іоана Хрестителя як заступників та посередників між Богом і людьми; 
– персоніфікації образу Богоматері з образом правдивої церкви, що уособлює віру та сподівання 

народу в період його духовного та національного становлення (ікона «Богоматір-Знамення», іконостас 
дерев’яної церкви Святого Духа в Рогатині, 1650 р.) та ін. 

Це відобразилося в творчості провідних іконописців ХVІІ ст. – львівського художника Ф. Сеньковича 
(іконостас в Успенській церкві у Львові; храмові ікони «Успіння», «Срітення», «Благовіщення» в сільській 
церкві у Великих Грабовичах та ін.) та його учня М. Петраховича-Мораховського (іконостаси в церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині, Святого Миколая у Львові та ін.).  

Зауважимо, що для українського барокового іконопису середини ХVІІ ст. характерне поєднання рис 
народного живопису та середньовічного і ренесансного образотворчого мистецтва; домінування 
життєствердного світогляду доби Відродження – зіставлення гумористичного і серйозного, світських 
мотивів та релігійних ідей; особлива типізація образів; розширення традиційного релігійно-дидактичного 
змісту іконостасних зображень завдяки введенню нових для українського іконописного мистецтва тем та 
образів;  посилення ролі декору (сприяв розкриттю підтексту сюжету), домінування алегоричних образів; 
ідеалізація романтичної юності (зображення молодих Філіпа та Фоми на фоні апостолів похилого віку, 
наприклад у композиції «Деїсус» рогатинської церкви Святого Духа); символізація духу гідності молодої 
нації в образах архангела Михаїла, що було зумовлено національно-визвольним рухом (протягом 1648–
1654 рр. його образ утверджується серед найважливіших зображень галицьких іконостасів) [12, 34].  

Досліджуючи естетичні проблеми в культурі доби українського бароко, акцентуємо на емблемо-
символічній стороні художнього мислення, що посприяла формуванню системи образних символів та 
емблем, через які розкривалися моральні, філософські, естетичні та етичні ідеї. 

Барокове оздоблення ікон (віньєтки, картуші, різноманітні обрамлюючи прикраси у вигляді 
рослинного орнаменту, зображень тварин, масок, прапорів та зброї) уособлює символічно-алегоричний 
супровід, органічно поєднуючись з головним образом, сприяючи конкретизації та поясненню його 
змістового аспекту [10, 23]. 

Остаточному переходу від стародавніх іконописних традицій до новаторського пластичного, більш 
конкретного та реального рішення образу  в українському бароковому іконописі у другій половині ХVІІ ст. 
значно посприяло піднесення визвольної боротьби українського народу. До того ж Національно-визвольна 
війна проти панування Речі Посполитої, внаслідок якої територія лівобережного Придніпров’я та Київ були 
відділені від Польщі та приєднані до Московської держави (у 1654 р.) створила сприятливі економічні 
умови для феодальних господарств козацьких старшин та монастирів на Лівобережжі, що сприяло 
відновленню кам’яного храмового будівництва та іконопису, фінансуванню великих декоративних та 
живописних робіт [4, 127]. 

Соціально-політичні обставини кінця ХVІІ – середини ХVІІІ ст. значно посприяли активізації розвитку 
мистецтва українського іконопису на Лівоборежжі. На території західноукраїнських земель митці опинилися 
під величезним впливом західноєвропейських живописних традицій  (на початку 1700 рр. Йосиф 
Шумлянський, єпископ Львівський, Галицький та Каменецький, відрікся від православної віри та підкорив 
власну єпархію унії, відтак українські митці, які не прийняли унії і не мали власної цехової організації, 
обслуговували потреби православної церкви) [1, 57], проте  дотримання традицій народного мистецтва 
лишалося в їх творчості домінуючою тенденцією, що зумовило формування специфічних відмінностей у 
бароковому церковному мистецтві загалом та іконописі зокрема.  

На думку дослідників, характерними рисами тогочасного іконопису на західноукраїнських землях 
було фокусування на внутрішній досконалості (завдяки посиленню драматичного співпереживання, 
емоційної напруги, специфічному алегоричному підтексту) та, відповідно, відмова від зовнішньої 
ефектності, з метою здійснення пізнавально-виховної функції ікони та сприяння переосмисленню 
морально-етичних категорій [2]. Особливої популярності в західноукраїнських церквах набувають великі 
багатосюжетні  ікони, присвячені останнім дням перебування Христа на землі, його діянням, 
переслідуванням, мукам та самопожертві (24-ри сюжетна ікона «Страсті Христові» Стефана-маляра 
поповича Медицького, Дрогобич, перша половина ХVІІ ст.). 

Д. Степовик зазначає, що іконопис лемків, русинів, бойків та гуцулів у ХVІІ ст. у стильовому сенсі 
зорієнтований на візантійські традиції; волинян та галичан характеризується наявністю ренесансних ознак; 
буковинці ж орієнтувалися на народні традиції іконного малярства, що проявилося в посиленні 
декоративних елементів, штрихів, витких ліній та спрощенні трактування складок одягу святих [11].   

Професіоналізмом виконання образів, окрім львівського осередку іконопису (С. Корунка, 
М.Петрахнович), вирізнялися й майстри галичанських шкіл – Жовківської (м. Жовква) та Вишенської 
(м.Судова Вишня). Провідними представниками першої були І. Руткович (іконостаси в церквах Різдва 
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Христового в м. Жовква, 7-ми ярусний іконостас Волиці Деревлянської та ін.), Й. Кондзелевич (ікони 
Богородчанського іконостаса), іконописна специфіка яких базувалася на поєднанні принципів естетично-
чуттєвої та духовної краси, позиціонуванні світу небесного як ідеальної досконалості, а також помітним 
оновленням і збагаченням традиційної тематики іконостасу, та І. Петранович, який у власній творчості 
продовжив лінію втілення національних ідеалів через лики святих, посилив естетичні традиції гуманізму 
унікальним оптимізмом, одним з перших українських іконописців зобразивши життєрадісних і усміхнених 
Христа та Богородицю (ікона в церкві Святого Миколи Крехівського монастиря та намісна ікона в церкві 
Святої Трійці в Жовкві).  

Представниками Вишенської школи були  І. Бродлакович, творча манера якого характеризується 
домінуванням площинності, локальності кольору, лінійності форми, монументальністю, динамізмом та 
масштабністю (ікони «Архангел Михаїл», «Покрова»); Яцько, іконопис якого вирізнявся тяжінням до 
традицій народного мистецтва, простотою засобів, чуттєвою декоративністю та водночас портретною 
індивідуалізацією та психологізацією святих (5-ти ярусний іконостас в церкві с. Дністрик, 1653 р. та 
намісний ярус Дністрицького іконостаса); Іван Маляр, манера виконання образів якого схожа з манерою 
Яцька – колоритом і композицією: ікона «Розп’яття», церква в м. Суха, 1678 р.;  Стефан, наймолодший 
іконописець Вишенської школи, – іконостас в церкві м. Суха [11].   

Наприкінці ХVІІ ст. бароковий іконопис на східноукраїнських територіях набуває святкового та 
водночас дидактичного стилю, характеризуючись яскравістю та урочистістю кольорового розмаїття 
тонових градацій (в межах основного кольору), особливої гри світо-тіні, розвитку сталої символіки кольорів, 
використанням різьбленого позолоченого тла, домінуванням декоративного орнаменту, а також 
специфічною душевністю трактування образів, позиціонуючи ікону як життєдайне джерело, символ 
духовного багатства та національної ідентичності [2].  

Подальший розвиток іконописного мистецтва характеризується посиленням реалістичного 
зображення, що відобразилося не лише у зовнішній, антропологічній подібності образів святих, типових 
елементах одягу та оздоблення (характерна регіональна вишивка), а й у передачі внутрішнього, 
психологічного стану, особливої української ліричності; остаточною заміною перспективним зображенням 
площинного (символізує нескінченність), становленням знаково-символьної системи (поєднання 
традиційних та нових символів, що містять закодовану інформацію); уведенням побутових сцен, пейзажів 
та зображення реальних людей; гіперболізацією декоративних елементів іконостасу (одухотворені, 
поетичні форми символізували шлях єднання земного з небесним). 

Процес формування українського барокового іконостасу остаточно завершився на межі ХVІІ–ХVІІІ 
ст., що співпадає з періодом найбільшого розквіту доби українського бароко за часів панування гетьмана І. 
Мазепи (1687–1704 рр. – голова козацької держави на Лівобережній Україні, а у 1704–1709 рр. – і 
Наддніпрянській Україні). Дослідники зазначають, що протягом 1687–1706 рр. гетьманом ініційовано 
фундацію (Братська, Богоявленська церква та Миколаївська соборна церква на Подолі в Києві та ін.), 
розбудову (церква Успіння Богородиці Києво-Печерської лаври) та реставрацію (Михайлівський 
золотоверхий монастир, Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври) понад 20-ти храмів, що 
відбувалося на високому технічному та мистецькому рівні. Стиль українського бароко цього періоду також 
відомий як козацьке або Мазепинське бароко [8, 22–23]. В іконописі Лівобережної України та 
Наддніпрянщини першої половини ХVІІІ ст. панував стиль так званого пишного бароко, що сформувався, 
на думку дослідників, в іконописній майстерні Києво-Печерської лаври.  

Варто зауважити, що навчання в іконописних школах Наддніпрянщини та Східної України, 
найвідомішою з яких була майстерня Києво-Печерської лаври (О. Тарасевич (Антоній), С. Лубенський, 
І. Максимович, З. Голубовський, А. Галік, Ф. Павловський, В. Реклинський та ін.), відбувалося на основі 
використання власних та західноєвропейських (передусім німецьких і нідерландських – «Лицевих біблій» 
Г. де Йоде, Й. Вейгеля та К. Вісхера) гравюр – іконописці вчилися вирішувати специфічні іконографічні та 
композиційні питання, будувати простір, до того ж запозичили нові риси для зображення апостолів, 
європейську зовнішність святих (замість східної – традиційної для візантійської ікони) та ін. Унікальні ж 
іконописні особливості (організація колориту образу, прийоми позолоти тла та карнація лику святих) митці 
наслідували виключно з ікон відповідного змісту. На думку Д. Степовика, про пряме наслідування 
західноєвропейській гравюрі не було й мови, оскільки, по-перше, вона спрямована унаочнювати прочитаний 
матеріал, тоді як функціями ікони є передусім літургійні, молитовні та містичні, а по-друге, унікальність 
матеріалів та засобів іконотворення унеможливлює будь-які безпосередні запозичення з інших видів чи 
жанрів мистецтв [9, 121–123].  

Багатий культурний спадок іконописного мистецтва пишного бароко до наших часів дійшов лише у 
вигляді одиничних ікон та іконостасів – більшість унікальних творів сакрального мистецтва було знищено 
російською церковною (ХІХ ст.) та комуністичною владою (ХХ ст.).  

Яскравими пам’ятками українського барокового сакрального мистецтва ХVІІІ ст. є 5-ти ярусний 
Сорочинський іконостас (ансамбль зі 130-ти ікон є втіленням естетики та поетики українського бароко) 
Спасо-Преображенської церкви, авторами якого, за припущенням дослідників, є І. Максимович і 
Ф.Павловський (школа Києво-Печерської лаври), а також миргородський художник Л. Боровик; Ніжинський 
іконостас Миколаївського собору виконаний В. Реклінським у 1734 р.; Конотопський іконостас; іконостас 
Вознесенської церкви (с. Березна, Чернігівська обл.), споруджений у 1760-х рр., сформований в єдину 
конструкцію з двох іконостасів. Нажаль, Березнянський іконостас було знищено в першій половині ХХ ст. 
разом з Вознесенським храмом, а одними з небагатьох матеріалів для його дослідження є фотографії, 
зроблені С. Таранушенком та П. Жолтовським у 1928 р. С. Оляніна, за характером композиційно-
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пластичного вирішення та композиційною організацією і стилістикою декору датує їх другою половиною ХVІІ 
ст. та першою третиною ХVІІІ ст. (середня частина, основа композиції березнянського іконостаса) [6, 98].  

Чистота барокового стилю в іконописі з другої половини ХVІІІ ст. втрачається – відбувається 
поступовий синтез традиційних барокових рис з елементами рококо та класицизму.  

Наразі можемо констатувати наявність у вітчизняному мистецькому вимірі тенденцію до 
відродження естетичних принципів барокового іконопису, що виражається в симбіозі новаторської 
живописної стилістики та характерної умовності в передачі простору та побудови композиції (переважання 
традиційного золотого тла, як символу святості, статичність та вивіреність композицій, що нагадують 
західноєвропейські гравюри).  

Взірці українського барокового іконопису ХVІІ–ХVІІІ ст. – свідчення унікальних, напрочуд своєрідних 
релігійних та естетичних традицій, дослідження, новаторське сучасне переосмислення та відродження 
яких посприяє еволюціонуванню сакрального мистецтва в Україні та посиленню духовного аспекту 
національної свідомості.  

Наукова новизна. Досліджено історичні, політичні та соціокультурні фактори, що вплинули на 
формування особливостей барокового іконопису на території українських земель в ХVІІ–ХVІІІ ст.; визначено 
характерні риси, естетичну та стилістичну специфіку іконописного мистецтва доби українського бароко; 
окреслено сучасні тенденції, проблематику та перспективи розвитку естетичних традицій українського 
бароко у вітчизняному іконописному мистецтві.  

Висновки. На початку ХХІ ст. соціокультурний та соціомистецький простір в Україні характеризується 
надзвичайно сприятливими умовами для розвитку сучасного напрямку іконопису та творчих експериментів 
у контексті барокової стилізації, в тому числі створення ікон інспірованих естетикою доби українського 
бароко. Використання елементів українського іконопису ХVІІ–ХVІІІ ст. сучасними художниками, 
застосування тривимірної перспективи, зображення Христа, Богородиці, архангелів та апостолів у 
національному вбранні, з типовими українськими рисами обличчя – символічний натяк на необхідність 
пошуку святості в реальному житті. 
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THE INVERSE FORMS OF WOMEN'S ACTIVITIES IN THE TRADITIONAL UKRAINIAN 
CULTURE OF XVI-XIX CENTURIES 

 
Purpose of Article. The purpose of the article is to research some inverse forms of women's activities in the traditional 

Ukrainian culture of XVI-XIX centuries. Methodology. The methodology of the article is based on the interdisciplinary approach, which 
includes the following methods: analysis, synthesis, historical-comparative, legal-comparative and culturological ones. Scientific 
Novelty. The scientific novelty of the article is the analysis of the inverse forms of the women activities in the traditional Ukrainian 
culture of XVI-XIX centuries such as the woman’s right for matchmaking, the woman in army and woman in the urban corporative 
culture. Conclusions. Thus, in the Ukrainian culture, the women played various roles such as a mother, sister, and a homemaker. 
Despite those positions, the historical and social circumstances made the woman to realize themselves in political, social and economic 
activities. Such processes were manifested in the inversion between male and female social roles. The most popular embodiments of it 
are the women’s right of the matchmaking, women military service and craft professions.  

Key words: social role; customary women's rights; traditional culture; sisterhood association; matchmaking. 
 

Щербинін Сергій Вікторович,
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здобувач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Інверсійні форми діяльності жінок у традиційній культурі України ХVI– XIX століття 
Метою статті є aналіз інверсійних форм діяльності жінок у традиційній українській культурі XVI-XIX ст. Методологія статті 

ґрунтується на міждисциплінарному підході, який включає в себе такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, історико-порівняльний, 
правово-порівняльний та культурологічний. Наукова новизна статті полягає аналізі таких інверсійних форм діяльності жінок у 
традиційній українській культурі XVI-XIX століть як право жінки свататися до чоловіків, жінка у військовій справі та жінка в міській 
корпоративній культурі. Висновки. Таким чином, протягом історії в українській культурі основними соціальними ролями жінок були 
матів, сестра та домогосподарка. Незважаючи на ці позиції, складні історичні та соціально-політичні обставини змусили жінку 
реалізувати себе у політичній, соціальній та економічній діяльності. Такі процеси виявлялися в інверсії між чоловічими і жіночими 
соціальними ролями, що втілилися у таких формах діяльності як право жінки свататися до чоловіків, жінка у військовій справі та жінки у 
ремісничій цеховій системі. 

Ключові слова: соціальна роль; звичаєве право жінок; традиційна культура; посестринство; сватання. 
 
Щербинин Сергей Викторович, соискатель Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Инверсионные формы деятельности женщин в традиционной культуре Украины XVI-XIX века 
Целью статьи является aнализ инверсионных форм деятельности женщин в традиционной украинской культуре XVI-XIX вв. 

Методология статьи основывается на междисциплинарном подходе, который включает в себя такие общенаучные методы как 
анализ, синтез, историко-сравнительный, право-сравнительный и культурологический. Научная новизна статьи заключается анализе 
таких инверсионных форм деятельности женщин в традиционной украинской культуре XVI-XIX веков как право женщины свататься к 
мужчинам, женщина в военном деле и женщина в городской корпоративной культуре. Выводы. Таким образом, на протяжении 
истории в украинской культуре основными социальными ролями женщин были матов, сестра и домохозяйка. Несмотря на эти 
позиции, сложные исторические и социально-политические обстоятельства заставили женщину реализовать себя в политической, 
социальной и экономической деятельности. Такие процессы оказывались в инверсии между мужскими и женскими социальными 
ролями, выразившиеся в таких формах деятельности как право женщины свататься к мужчинам, женщина в военном деле и женщины 
в ремесленной цеховой системе. 

Ключевые слова: социальная роль; обычное право женщин; традиционная культура; посестринство; сватовства. 

 
The actuality of research. The woman and her role in society occupy one of the most important places in the 

philosophical and culturological thought of the XX-XXI centuries. The equality of women, egalitarianism, and 
feminism are the subjects of the researches of sociologists, culturologists, philosophers and others. The Manifesto of 
Simone de Beauvoir «Le Deuxieme Sexe» [1] allowed us to rethink the reflection of the traditional and «male» roles 
of the women in society. In Ukrainian culture, a woman always had the right to vote and acted as an equal partner in 
her husband's family affairs. In spite of it, there were the manifestations of female activity with a «masculine 
character» in Ukrainian culture. That inversion of male and female roles determines the relevance of our research. 

Analysis of researches and publications. The role of women in Ukrainian culture is the subject of various 
interdisciplinary researches in the humanitarian field. The famous figures of women in Ukrainian culture are 
analyzed in the works of V. Borysenko [11], I. Dziuba [4], Dovbyshenko M., Lugovyi O. [6], Cheban V. [13] and 
others. The concept of a woman in traditional Ukrainian culture was studied by Ponomariov A. [9], Kurochkin O. 
[5], Malanchuk-Rybak O. [7]. The female body is considered in the work of I. Ignatenko «The female body in the 
traditional culture of Ukrainians» [3]. Despite a large number of works, the issue of «masculine» roles of women in 
traditional culture remains little researched. 

The purpose of the article is to research some inverse forms of women's activities in the traditional 
Ukrainian culture of XVI-XIX centuries. 

Analyzing various scientific researches and historical documents, we can see the inversion between female 
and male social roles, when woman was a soldier, managers and had rather «male» rights. So, we can 
distinguish three forms of the unusual woman social position: a right of the matchmaking; the woman in army and 
woman in the urban corporative culture.  

The first position deals with the process of matchmaking. Wedding is a phenomenon that includes a variety 
of ritual activities. Therefore, it is the complex of folk customs, etiquette, morals, social and legal concepts, family 
traditions, ancient beliefs. In addition, the institution of the wedding has the ethical and legal functions to regulate 
gender relations. The ritual of the matchmaking plays an important role in the traditional wedding ceremony. 
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G. Beauplan, a famous traveler, describes the unusual Ukrainian custom of the matchmaking. A girl had 
the right to marry a fellow. The scientist stated that the custom was «incredible» and underlined that he had never 
the same one in the world. Analyzing the custom, G. Beauplan pays attention to the several following 
circumstances: 

- The custom is the part of the cultivating culture;  
- The custom must be followed;  
- The girls, who make off to the people, usually do not get the refusal because due to the superstition. The 

Ukrainians believed that in such situation the man had to accept the proposition because the refusal led to the 
adversity to his family and the blood revenge [2, 62–63]. 

The important factor in the process of emancipation of a woman was the position of the Ukrainian church, 
whose prominent figures determined the ideology of the national liberation struggle. Analyzing the reasons of the 
changes in the traditional wedding ceremony in XVII century, M. Sumtsov in his work «Regarding the History of 
the South Russian Wedding Customs», remarks about «the invasion of the folk beliefs and ceremonies in the 
religious-ecclesiastical sphere». The struggle against foreign invaders mobilized the spiritual forces of Ukrainian 
society: «... The people’s life developed and was marked by the extraordinary internal forces. It was a period of 
the powerful folk spiritual creativity, which was manifested in the various beautiful cycles of songs about the 
struggle against the Poles, in the development of the brother’s associations, hospitals, Ostrog and Kyiv studios. 
That tendency involved also the clerics in the life of the ordinary peasant and made them use various folk 
Ukrainian and ancient elements in the religious sphere [10,137]». 

G. Beauplan researched also the other rudiments of the ancient marriage ceremonies. In this case, he 
describes the atypical ritual of the abducting a nobleman by a peasant, which was associated with the era of 
feudalism. According to G. Beauplan, although farmers were the serfs, they had the right or freedom to steal the 
noble virgins during the dance. The girls could be even the daughters of their landowner. So, the thief should be 
quick and had to run away with his prey into a neighboring wood and hide there for at least 24 hours. Only after 
that period, he could be forgiven. If the thief was caught earlier, he had to be killed. The kidnapped girl had the 
choice. If she wanted to marry him, he had to do it under the death penalty. If she did not want to marry him, the 
kidnapper was free [2, 64]. G. Beauplan reports that this custom was allegedly in the Podilia region, whereas we 
do not have any facts that can prove these described custom. 

I. Nechuj-Levytskyi, a Ukrainian writer and folklorist, tells about the custom of the girl's match and the 
refusal to marry, which shows some transformations of this custom. For example, at the end of the 9th century in 
the Voronezh region, the young man could refuse the girl’s proposition by the threat to make suicide [5, 17]. So, 
we can say that these examples, taken from different ethnographic regions, indicate that the custom, described by 
G. Beauplan was rather widespread. 

The growth of the role and importance of women in family relations led to the transformational changes in 
the system of marital traditions. A. Ponomariov explained that such transformations of the woman status of a 
woman had affected the changes in marriage and contributed to the creation of such forms of the marriage as the 
marriage by the matchmaking or agreement. That version of marriage was rather popular among many peoples 
and embodied the mutual consent of young people to marry and the obligatory parents blessing [12, 429]. The 
further development of marital relations was characterized by the limitation of the parent's authoritarian nature and 
the important role of the young couple. All of them created the prerequisites for the realization of love, which was 
the main family value [12, 429]. 

There were the special fairs of brides at the end of the 19th century in Yampil (Podolia region). On Tuesday 
at the holiday of Masnysia girls and boys went to the tavern, where the owner of the tavern «sold» the girls to the 
boys, praising his «good». At Easter, the «sold» girls had to give «buyers» a certain number of Easter eggs. The 
received money should be wasted on celebrating. The «Wier», a Polish magazine, reported those girls and 
fellows often got married. There is no information about the «fairs of brides» on the Left bank of the Dnieper. 
However, we could see many fairs in that region, which were the platform for young people to meet their love. M. 
Gogol highlighted such fair in the «Sorochintsi Fair». 

The Russian patriarchal family differs from the Ukrainian one. The decisive word to marriage belonged to 
parents in Russian traditions. Premarital communication was limited. Moreover, young people could see 
themselves for the first time during the wedding ceremony. It led to the creation of such an institution as the 
matchmaker. The matchmakers had their own clients, who paid them for the good rich bride. Especially they were 
popular among the representatives of the merchant's estate, petty bureaucracy and bourgeoisie [5, 7]. We should 
note that the bride’s disagreement to marry did not take into account her parents decided everything. 

There was another meaning of the matchmaking in the Ukrainian rituals. Comparing the Ukrainian customs 
with Russians and many peoples of the East, the Caucasus, Southern Europe ones, we can see the active role of 
a woman in the identification of natural feelings and sympathies [5, 9]. So, the ancient custom of the girl's 
matchmaking and the right to refuse to marry in the form to present pumpkin show us that the girl was not the 
passive object of marital aspirations of a young man, moreover she was the equal actor of the marriage. 

The characteristic feature of the Ukrainian traditional ritual of the matchmaking is the lack of a matchmaker. 
It can be explained by the well-developed communication among young people. The mutual consent was often 
manifested in the symbolic forms – sacred time and a sacred place. For example, it is the ritual of the mutual 
washing of a boy and girl near the cross on Epiphany, fixed at Lubny region at the end of the XIX century [5, 8-9]. 

The second role of a woman of the inverse character is the image of a woman-manager or woman-warrior 
in the legends and works of XVI-XVIIIth centuries. For example, Stanislav Orzechowskі, an outstanding writer and 
philosopher, created the true hymn for a woman in the Renaissance style. Making the report at the Trento 
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Ecumenical Council of the Catholic Church in 1547, he tried to advocate the idea of the right to marry for the 
Catholic priests: «... The basic essence of a human being depends on a woman who makes her husband happy 
that doubles his life. Therefore, she makes her husband free from all duties, rescues him, and protects him from 
dissolute luxury » [8, 127]. At the same time, he emphasizes the role of women in the management field: «...Her 
husband and a woman take part in the management. According to the wise men, it is considered to be the 
greatest happiness ... ». In S. Orzechowski’s opinion, the women’s spheres are house-holding, the upbringing of 
children, caring for a man. «... Nothing is happier for her husband than the one. She supports him throughout her 
life, the house falls, family collapses, doubtful offspring appear without her... » [8, 127]. 

Analyzing the work of the Ukrainian humanist, O. Malanchuk-Rybak states that S. Orzechowski’s speech had 
a character of predominantly individual reflection and was far from the recognition in that society. In his work 
«Ideology and Social Practice of the Women's Movement in the Western Ukrainian Lands of the XIXth - the first third 
of the XX century» she underlines that the idea of equality between men and women was too radical and 
revolutionary. However, the researcher determines that those considerations broke the medieval interpretation of a 
woman as a witch or sinful creature [7, 21]. In our opinion, the impact of S. Orzechowski is his formulation of the ideal 
of a woman, which was based on ethnic and national traditions. According to D. Nalyvaiko, there is a clear intensive 
Russ identity in S. Orzechowski’s consciousness [4, 97]. His position influences on this attitude to women, which we 
can see in the text of his speech at the Council of Trent. We should remark that the wife of Kyiv Russ was not a 
slave of her husband, which was proved by the traditional customary-legal culture and the «Russ Truth (Ruska 
Pravda)». So, this conception of the female role had all features of the humanism, which was widespread in the XVI 
century in Europe. Whereas we could see another situation in the Moscow state. The famous literary document of 
that period was Domostroi. It sharply restricted women's rights, established a system of her rules in family life. 
According to them, the woman should be completely isolated from public life and management.  

Thus, we can see that the Italian women had the most considerable degree of freedom, the right to express 
their individuality among other nations in Western Europe during the Renaissance era. In Eastern Europe, the 
Ukrainian women had the same variety of freedoms and rights. However, the measure of her individual freedom, 
energy, and individuality did not deal with science and art. They concerned the activities of the public-political, 
business, legal, as well as, military areas. 

Indeed, the civil rights of women, particularly the right for the possession, guaranteed by the Lithuanian 
Statutes, were wider than the same ones in Western Europe, where «any woman’s hereditary property was seen 
as an opportunity to increase the profitability other families» [11, 14]. Generally, the Lithuanian Statutes absorbed 
the part of the Renaissance political and legal ideas and defended the women’s property and personal rights. 
Describing the First Lithuanian Statute of 1528, N. Yakovenko lists up the following its Renaissance ideas: 

- the concept of equal responsibility before the law of the ruler, subjects and government; 
- the Institute of the oath of the officials included the Grand Duke;  
- the protection of the interests of a private person by the Institute of advocacy, which was free for the needy;  
- the principle of personal responsibility before the law;  
- the detailed fixation of the property and personal rights of women;  
- the tolerant attitude towards the representatives of various professions and ethnic groups [14, 173]. 
Antony I / J. Rolle /, a Polish historian, states in his essay «Ukrainian Women» that the traditional Ukrainian 

customary law included more women rights in comparison with the Lithuanian Statutes. He noted that in the 
border regions the woman enjoyed significantly more freedoms than in the central regions of Poland / 3, 268 /. An 
example of the embodiment of the principle of egalitarianism was the figure of Anna Borzobaguta-Krasenska, a 
noblewoman. She ruled the treasury of the Lutsk diocese, attacked the estates of the gentry’, and even refused to 
obey the king’s orders. When the general militia of the whole voivodship attacked her, that brave woman headed 
her guards, protected her city from the enemy’s attacks and defeated their army [11, 35]. In our opinion, the 
confrontation between Anna Borzobaguta-Krasenska and the two Polish kings, Sigismund-Augustus and Stefan 
Batory, has the gender aspect. The struggle of Anna Krasenska is the manifestation of the freedom, character, 
and the individuality of the Ukrainian woman. The participation of Ukrainian noble women in hostilities, raids and 
the protection of their own homes and was the widespread phenomenon of that social life. Thus, there is the 
record, dated by 1584 in the active book of the Zhytomyr town government. It is devoted to Mylochna Ostapkova 
raid on the estate of Hniavash Strizhevskyi where he suffered considerable losses. Mylochna Ostapkova did it 
with her daughter Sofia [11, 84]. 

In addition to the militant figure Anna Borzobaguta-Krasenska, we can mention such women as Anna 
Mylska, Maria Golshanska, Princess Ruzhynska, and Zofiya Ezofova, who appeared in full knight armor for royal 
military service in 1565 [11, 34]. 

The figures of the Ukrainian Cossacks appeared along with the militant noblewoman, who defended the 
family treasure with arms in their hands. They with their husbands fought against the arbitrariness of the Polish 
authorities. For example, Varvara Motora, the wife of the Cossack centurion Semen Motora, took part in the 
uprising, headed Yakiv Ostryanyn, the Zaporozhian Hetman (1638). She showed her brave nature during the 
protection of the rebel camp on the river Sula, near Zhovtina. According to the legend, Yakiv Ostryanyn instructed 
Varvara Motora to shoot the leaders of the Polish troops. At the same time, six Cossacks who reloaded muskets 
and gave arrows accompanied the woman sniper. By the way, she had brilliant skills of shooting by firearms and 
bows [11, 35]. 

The Cossacks of the Right bank of the river Dnieper respected Feodosia Palyikha, the wife of the Fastiv 
Colonel Semen Paliyi. In his work of «Famous Women of Ukraine», O. Lugovyi states that F. Palyikha managed 
the regimental administration as well as took part in the various military campaigns and protected her native land 
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from foreign invaders. Moreover, when Peter I exiled her husband to Siberia,, she continued joining the Cossacks 
raids [6, 157]. The other manifestations of the inverse woman role were the institution of the sisterhood and the 
right of the corporate heritage. Sisterhood institution is the social version of the brotherhood among Cossacks. It 
was widespread in Ukrainian towns as the form of social cooperation. There were three types of Sisterhood 
institutions: 

1. One-immersion one is associated with the procedure of baptism. Parents, wishing to continue their 
brothers' relations through their children, baptized them in one font. 

2. Ordinary is the kind of friendship among women and their cooperation in various field of social activities. 
3. Godmother meant the collective election of the sisters by the process of christening. It happened only on 

Semyk – the Thursday before the Trinity holiday and on Peter’s Day (July 12
th
) [9, 1125 – 1126]. 

The Corporate identity was characteristic for the population of towns. The various social strata of the 
burghers united around their communities: unions, clubs, and workshops, with the inherent statutes, rights, and 
responsibilities for each of them. The main type of urban corporate associations were the craft ones. The potters, 
blacksmiths, doctors, traders, bricklayers had their communities, which functioned according to the rules. They 
were formed in accordance with the rules and approved by the supreme authority. The inner life of the association 
was based on the principles of the code of honor, which defined as the subordination of the younger elders and 
compliance with the rules of social justice. Those rule defended the rights of the workers as well as their widows. 
So, in case of the craftsman’s death, the woman could occupy his place. We propose to your attention the 
following rules where we see the attitude to the widows:  

1. If the artisan died, the head of the manufacturer took over all the costs, associated with his burial, the 
well-being of the family of the deceased materially and immaterially». 

2. In order not to cease the tradition of the master, the experienced master had to teach the widow the 
professional skills to earn for living [9, 1119].  

Scientific Novelty. The scientific novelty of the article is the analysis of the inverse forms of the women 
activities in the traditional Ukrainian culture of XVI-XIX centuries such as the woman’s right for matchmaking, a 
woman in army and woman in the urban corporative culture. Conclusions. Thus, in the Ukrainian culture, the 
women played various roles such as a mother, sister, and a housewife. Despite those position, the historical and 
social-political circumstances made the woman to realize themselves in political, social and economic activities. 
Such processes were manifested in the inversion between male and female social roles. The most popular 
embodiments of it are the women’s right of the matchmaking, women military service and craft professions.  
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Р Е Ц Е Н З І Я 

на монографію Марини Бардік 

“Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври  

і Софії Київської в першій половині ХІХ століття” 
 

Монографія кандидата мистецтвознавства Марини Афанасіївни Бардік присвячена актуальній, але 

мало вивченій темі оновлення монументального живопису Успенського та Софійського соборів Києва в 

першій половині ХІХ ст. На відміну від традиційного трактування в історично-описовому ключі оновлення 

розписів у монографії досліджено як культурно-мистецький процес, а розписи зазначеного періоду – як 

художній об’єкт. Завдяки дослідженню стінопису Успенського собору Києво-Печерської лаври та Київського 

храму Святої Софії, значимість яких у світовому культурному вимірі закріплене статусом об’єктів ЮНЕСКО, у 

монографії розв’язано суттєву в історії українського образотворчого мистецтва проблему визначення 

авторства, датування, стильових особливостей розписів. 

Структура монографії чітка й концептуально цілісна, підпорядкована виконанню поставленої мети 

дослідження. 

У першому розділі проведено аналіз культурно-історичних умов; художня культура України висвітлена 

як система, що, незважаючи на політичну залежність, розвивалася в руслі європейських культурних 

тенденцій, зберігаючи національні традиції й надаючи їм нового життя в літературі та літературній періодиці, 

музичному й образотворчому мистецтвах. Автор визначила низку чинників, які вплинули на оновлення 

православних київських храмів і, зокрема, монументального живопису Успенського та Софійського соборів. Із 

культурно-історичних процесів автор виокремила розвиток Києво-Печерської лаври, відродження лаврської 

живописної школи в 1840–1850-х рр. Доцільно зроблено акцент на єдності живописних робіт у соборах: їх, 

здебільшого, виконували одні й ті ж художники, зокрема лаврські, поєднували тематичні та композиційні 

принципи, контролювали ті ж самі релігійні та суспільні діячі. 

У другому розділі, аналізуючи наукові публікації (ХІХ–ХХІ ст.), автор простежила явище “довільності 

автора” – повтори недостовірної інформації, невідповідності тверджень історичним джерелам, а також 

уподобання фрескам у значимості софійського живопису. Перелік й обсяг залученого матеріалу переконує в 

системності та ґрунтовності підходу автора, яка довела невідповідність фактам упереджених оцінок 

живопису лаврських художників. 

Бардік М. А. сформулювала і впровадила  метод, завдяки якому авторство і датування розписів 

визначається на основі критерію – виду робіт, виконаних художниками і майстрами. Вид робіт – оновлення, 

коли композиції писалися заново, або поновлення, коли з ними проводилися  заходи реставраційного 

характеру, – автор визначає, залучаючи комплекс архівних документів, історичних свідоцтв, реставраційних 

звітів. Застосований новий метод автор використала разом із культурно-історичним підходом та 

мистецтвознавчим аналізом. Конкретний результат впровадженої автором методики – атрибуція композицій 

в Успенському та Софійському соборах. 

Новаторство в методиці атрибуції монументального живопису має перспективу подальшого 

використання: цей метод може застосовуватися для атрибуції розписів в архітектурних спорудах. 

Особливе значення для обґрунтованості проведеного дослідження має залучення широкого кола 

текстових та візуальних матеріалів з архівів України та фондових колекцій українських музеїв, введення в 

науковий обіг архівних документів, компаративний аналіз образотворчих та рукописних джерел. 

Новацією в теорії мистецтвознавства є визначення оновленого живопису як мистецького явища зі 

своєрідними композиційними та стильовими особливостями, а не в традиційному розумінні, як “епізоду” в 

процесі заходів реставраційного характеру. 

Бардік  М. А. вперше атрибутувала композиції першої половини ХІХ ст. в Успенському та Софійському 

соборах, що конкретизує історію живопису цих визначних храмів, а для софійських розписів, які збереглися, є 

теоретичною базою для їхньої каталогізації, отже, має практичне значення. 
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Тематико-сюжетні лінії автором уточнено за архівними джерелами. За ними ж встановлено художників 

і майстрів (133 художники і 64 майстри!), які створювали художнє оздоблення соборів. Їхні імена, вперше 

названі для історії українського образотворчого мистецтва, уточнений час створення розписів відкрили нову 

сторінку в історії українського сакрального живопису. Так, вперше: висвітлено живописні роботи першої 

третини ХІХ ст. в Софії; виявлені живописці, які розписували Софійський та Успенський собори, та схожість 

використаних ними композиційних засад; встановлено комплексний характер оновлення Успенського собору 

1840-х рр., автора та програму нових розписів; досліджено значення лаврських художників у художньому 

житті Києва. 

Вельми позитивно, що для відображення масштабності оновлення соборів у 1840–1850-х рр., вказано 

загальну кількість митців із розбивкою по роках і визначенням художників Києво-Печерської лаври та 

запрошених живописців. Систематизація відомостей про художників і майстрів у вигляді таблиць, робить 

інформаційно насичений матеріал легким для сприйняття читачеві. 

Результати дослідження ґрунтовно підкріплені різноманітним і ретельно відібраним візуальним 

матеріалом (фотографії, зокрема й архівні, збережених і вже втрачених мистецьких творів). 

Кожен розділ супроводжують стислі висновки, що містять сконцентрований виклад результатів. 

Висновки до всієї праці структурно виокремленні, узагальнюють основні положення отриманих результатів. 

Книга написана гарною літературною мовою, відзначена єдиним літературним стилем усіх розділів і 

сприймається як цілісний твір. 

Таким чином, ця монографія є фундаментальною, завершеною науковою працею на актуальну тему. 

Вона має наукову новизну і практичну цінність, викладені в ній результати проведеного дослідження можуть 

бути використані науковцями в галузях мистецтвознавства, історії, музейної справи, культурології, 

викладачами і студентами, а також усіма, хто цікавиться сакральним мистецтвом України. 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
 

Загальні положення 
Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової 
діяльності та інтелектуальної власності. 

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 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования"; ДСТУ 
3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей (пп. 2.10, 2.11 
Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про затвердження Порядку формування 
Переліку наукових фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; п. 16 "Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"). 

 
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-
NonCommercial-ShareAlike 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. Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії у робочі 
дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 17.30) за адресою: Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корпус 11, 2-й поверх, кабінет 204, e-mail: 
nauka@dakkkim.edu.ua. 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) 
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 кадровому підрозділі. 

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 до друку.  

4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, 
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший 
матеріал. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у 
подальшому до друку матеріали даного автора. 

5. Правила цитування: 
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;  
- посилання на підручники є небажаним; 
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби; 
- вторинне цитування не дозволяється; 
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого – його 

публікація має бути в загальному списку літератури після статті. 
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не 

приймається. 
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування 

статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою 
висновок. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. 
Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги 
побажання рецензента. 
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Структура статті 
1. Індекс УДК. 
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі 

дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада 
із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. 
Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта. 
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами. 
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською) 
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті 

та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з 
пробілами).  

б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, 
не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).  

в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається 
згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені 
елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.  

"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом 
називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного 
пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох 
і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. 
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 
2010). 

Наприклад: 

Антропологічна компонента природи держави 

В.В.Хміль, Т.В. Хміль 

Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних 
моральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних 
теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, 
політичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні 
компаративного, історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та 
піддати аналізу певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що 
надаються певними типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє 
людини, нові виміри її самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про 
еволюцію свободи людини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та 
місця в них свободи людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка 
поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації 
зовнішніх умов буття людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для 
самодіяльності людини як "від чого" так і "для чого" необхідна свобода особистості. Висновки. 
Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову 
точку відліку для реформаторської діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими 
цінностями. Держава, розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається 
до свого самознищення, як силового поля влади. 
Ключові слова: парадигма антропологічності, держава, громадянське суспільство, етика, мораль, 
постлібералізм. 

 
6. Вимоги до основного тексту: 
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 

на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1). 
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: 

Актуальність теми дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.  
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Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела. 
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та 

ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. 
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел; 

рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову 
монографію в даній галузі.  

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса – 
О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн. 

9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи 
список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи 
немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, 
наведеному у латиниці.  

Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association 
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:  

- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport);  

- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США 
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).  

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного 
формування посилань:  

- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)  
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual  
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел 

див. на сайті академії: 
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf 

 
Технічне оформлення 

 
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами). 
2. Текстовий процесор Microsoft Word. 
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 
4. Поля: не менше 2 см. 
5. Полуторний міжрядковий інтервал. 
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. 

Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 
7. Лапки: "...". 
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю.  
9. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак 

виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, 
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком 
використаних джерел.  

 
Приклад: У тексті: 
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо

1
 та концепцією… 

Після основного тексту перед списком використаних джерел: 
Примітки: 

1
 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі 

відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У 
наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису. 

 

http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
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