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МЕНТАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК НОВА ПАРАДИГМА
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ КУЛЬТУР
У статті розглядається ментальна конвергенція, вирішальну роль у формуванні якої відіграють культурні архетипи, які впливають на соціальну, політичну, економічну і культурну інтеграцію світових спільнот в умовах глобалізації, а також процеси трансформації й гармонізації
культур на основі рівноправного діалогу та взаєморозуміння.
Ключові слова: ментальність, конвергенція, архетипи, глобальний, трансформація, гармонізація.
In the article is examined the concept of mental convergence, which is based on archetypes of culture, their impact on social, political, economic and cultural integration of the world community in the global
world, and the transformation process and harmonization of cultures based on equal dialogue and mutual
understanding.
Keywords: mental, convergence, rchetypes, global, transformation, harmonization.
Глобалізаційні процеси викликали до життя безліч проблем у міжкультурних взаєминах держав,
у економічних і політичних відносинах яких гостро постало питання мирного співіснування, зокрема на
рівні особистостей.
Традиційні системи освіти і соціалізації у певному культурному просторі вже не справляються з
великим переліком покладених на них обов’язків, зокрема через порушення механізму імпринтингу
(закріпити, закарбувати, запам’ятовувати) в підсвідомості засвоєних людством (певною спільнотою)
зразків поведінки, норм, традицій.
Життєва дезорганізація європейської культури й історії, стверджує Х. Ортега-і-Гассет [10], значною мірою пов’язана зі зневажанням попередньої культурної традиції. Якщо не посилюється культурна традиція, то відбуваються суттєві зміни самого типу сучасної людини, які роблять із неї носія різних
імпульсів, небезпечних для сьогодення та майбутнього культури. Це новий тип особистості самовдоволеної, пересічної, людини-маси, перейнятої відчуттями легкості сучасного життя й низьким моральним потенціалом.
Усе це потребує вивчення й дослідження ментальності, тобто менталітету особистості з урахуванням її належності до тієї чи іншої спільноти, що уможливлює розуміння ментальності, притаманної
представникам тієї чи іншої спільноти (племені, етносу, народу або нації).
Варто дослідити сучасні спільноти, застосувавши парадигму ментальної конвергенції, щоб
зрозуміти, що відбувається, а також визначити, що необхідно зробити для подолання роз’єднаності
людства в контексті міжкультурного діалогу в період тотальної глобалізації.
Ментальність (від лат. mentalis – розумовий) – це система думок, вірувань, навичок душі, цілісна
картина світу, скріплена культурною традицією суспільства. Це поняття дає уможливлює правильне розуміння поведінки людей різних етносів, економічне, політичне, релігійне, сімейне та творче життя [17].
Приміром, А. Я. Гуревич переконаний, що "світ культури утворює в даному суспільстві свого роду глобальність, це як повітря, яким дихають усі члени суспільства, те невидиме всеохоплююче середовище, в
яке вони занурені..." [17]. Необхідно пізнати "ефір" культури – ментальність та її структуру", – впевнений
французький вчений К. Леві-Строс [17]. За його переконанням, ментальні структури не зникають із переходом на більш високу стадію розвитку цивілізації. Становлення культури К. Леві-Строс пов’язує з формуванням систем надособистісних, всезагальних соціокультурних понять, зафіксованих у мові та системах
комунікації. Символи при цьому відіграють роль своєрідних "проміжних" елементів смислових структур,
забезпечуючи зв’язок конкретно чуттєвих образів та відсторонених понять. "Об’єднують" людей не "базові
потреби", а єдині структури безпізнавального, які за різних умов можуть надати етнічної своєрідності.
Теорія конвергенції була розроблена в 60-70-х роках ХХ ст. Конвергенція (від лат. convergo –
зближаюся) – це сукупність поглядів на процеси взаємодії, які зближують та призводять до взаємови© Бойко В. І., 2010
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гідних відносин і перспектив розвитку протилежні системи, співіснування яких доповнюють одна одну
[17], та призводять до відмови від політичної та ідеологічної конфронтації у вирішенні глобальних проблем на основі етики загальнолюдських цінностей. Її авторами вважають П.А. Сорокіна, Дж. Гелбрайта, Фурастьє, Ф. Перру та ін. Започаткована концепція мала соціально-філософське (переважно
футурологічне), економічне, політологічне спрямування.
Останнім часом ми стаємо свідками загрозливої кризи сучасної цивілізації. Зокрема, подальший
розвиток історичної агресивності потребує вивчення причин та джерел ментально-конвергенційних процесів, позаяк агресія у міжкультурній ситуації сьогодення є причиною культурного непорозуміння, яке
виходить за межі державних та національних кордонів.
Ментальна конвергенція сповідує, передусім, самоідентифікацію особистості через культуру, її
самозближення та діалогізацію з собою, що потребує розуміння деяких речей.
По-перше, процес з’ясування архетипічної суті культури – єдиного поля людської діяльності –
потребує дослідження перетину колективного свідомого з колективним підсвідомим. К.-Г. Юнг переконаний, що "через обмеження, які афекти накладають на свідомість, відбувається ослаблення свідомості, що, в свою чергу, активізує підсвідоме, яке й проникає в спустошений простір у вигляді нижчої або
примітивної природи, яка видає його архетипічне походження, де емоційний фактор відіграє важливу
роль, бо в його основі лежать інстинкти, тобто архетипи" [22].
По-друге, потребує розуміння процес розгерметизації внутрішніх проявів, методів та способів
сприйняття.
По-третє, в загальнозрозумілому сенсі потребує розуміння відкритість державних, інформаційних та інших кордонів.
І насамкінець, ментальна конвергенція, як самоідентифікація особистості через міжкультурний
діалог, несе в собі дію, спрямовану на розуміння надкультурних сутностей.
Становлення глобальної цивілізації стикається з протиріччями, історично зумовленими внутрішніми суперечностями сучасної техногенної цивілізації, зокрема нерівномірністю економічного, технічного, політичного та культурного розвитку людства.
Наприкінці ХХ ст. загострилися проблеми, які набули загальнопланетарного значення і загрожують самому існуванню людства, так звані глобальні проблеми, зумовлені тим, що людська технічна
та виробнича діяльність досягла загальнопланетних вимірів. Тому актуалізуються проблеми співіснування людства в умовах всеохоплюючого, всепроникаючого глобального світу, дослідження проблеми
міжкультурної взаємодії на рівні архетипів, які виринають із глибини психічних пілсвідомих утворень
(на рівні генів, спадковості поколінь).
За К.-Г. Юнгом, "архетипи – це найглибша природа, недосяжна досвіду, яка є осадом психічної
діяльності всієї лінії пращурів, мільйон разів повтореним досвідом органічного життя взагалі. У архетипах, отже, втілено весь досвід, який мав місце на нашій планеті з первісних часів" [22].
Архетипів нескінченна безліч, вони виявляють себе завжди і скрізь, а особливо в період кризових ситуацій (війна, лихоліття, перебудова, революція). Тому в сучасному глобальному світі їх необхідно досліджувати на рівні етносу, народу, нації – як ментальну конвергенцію. Тобто за допомогою
парадигми ментальної конвергенції (розумового зближення) привести в дію процеси гармонізації та
трансформації міжкультурних відносин сучасного світу.
Виклики сьогодення, нерозуміння того, що відбувається у світі, провокують вчених до вивчення
різних теорій і пророцтв, зокрема теорії гармонійної конвергенції [19], згідно з якою для успішного завершення циклу людство повинне повернутися до життя в природних циклах всесвіту, назавжди відмовившись від домінування матеріальної технологічної, техногенної цивілізації.
В основі даної теорії лежить той факт, що людство, зокрема людина, відійшла від природи й
має руйнівний вплив на навколишнє природне середовище, тобто біосферу.
Теорія гармонічної конвергенції співпадає з теорією переходу біосфери в ноосферу, яку запропонував свого часу український учений В.І. Вернадський. За його переконанням, завдяки використанню машин людина порушує рівновагу в біосфері.
Тейяр де Шарден свого часу запропонував концепцію наукової космології, в якій зазначив:
"еволюція не закінчилася на людині як індивідуумі, вона триває в міру того, як людство об’єднується в
співтовариства зі зростаючою диференціацією індивідуальних функцій і, відповідно, збільшується ступенень взаємозв’язку. Людство більш щільно заселяє обмежений простір Землі, з’являються нові засоби зв’язку" [14]. Дивергенція (від лат. Divergere – виявляти розбіжність) – вказує вік, "поступається
місцем... конвергенції, за якої раси, народи і нації консолідуються й удосконалюються шляхом взаємного оплодотворення" [14].
Від клітин (ембріонально-мислячого покрову), що оповили земну поверхню, через людину, яка
активізувала розумові можливості речовини і реалізувала можливість самовідтворення мислячого
прошарку, сфера розуму переходить у "пласти ноосфери", які охоплюють усю планету. Цей "тангенціальний мегасинтез", ця "суперкомбінація" ведуть до ривка "радіальних сил по головній осі еволюції",
бо більшій складності відповідає більша свідомість. Концентрація мислення у масштабі планети тісно
пов’язана зі злиттям воєдино людського духу, яке в результаті подальшої еволюції призведе до виникнення духу Землі. Але це – не останній етап. Наступним кроком, крім самоконцентрації ноосфери, є
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приєднання її до іншого розумового центру, ступінь розвитку якого вже не потребує матеріального носія і
цілком відноситься до сфери Духу. Відтак, речовина, поступово збільшуючи ступінь організованості і
самоконцентрації, еволюціонує в думку, а думка, слідуючи цим самим шляхом, неминуче розвивається в
Дух. Спочатку це буде Дух Землі. Потім сконцентрованість і соборність бажань усіх елементів Духа
Землі покладе початок Другого Пришестя Христа, заклику до Христа про рух назустріч [15].
Графічно еволюційний процес можна зобразити як конус простору-часу, в основі якого множинність і хаос, а на вершині – вищий полюс еволюції, точка останнього об’єднання в диференційовану єдність, "точка Омега", "центр, сяючий у центрі системи центрів" [14]. Елементи, або центри
(особистості), пов’язує між собою енергія любові. Атрибути точки Омега – автономність, готівка, незворотність і трансцендентність. "Точкою Омега" для Тейяра де Шардена є Бог, який завдяки силі свого тяжіння дає напрям і мету прогресивно еволюційному синтезу. Процес еволюції – природне
приготування до надприродного порядку, зазначеного Христом. Коли в ході еволюції матерія-енергія
виснажить увесь свій потенціал до подальшого духовного розвитку, конвергенція космічного природного порядку і надприродного порядку призведе до "унікальної і найвищої події, в якій Історичне
з’єднається з Трансцендентним" [15].
Слово Бог (Logos) від самого початку іманентне природі, це синтезуюча сила, яка "творить,
об’єднуючи", наводячи елементи у все більш неймовірні поєднання всупереч тенденції до ентропії.
Завдяки втіленню в історичному Христі, Слово Боже виявило свою еволюційну міць у вищій формі –
особистої любові. У самопожертву Христа розкривається любов Бога до людини, заклик відвернутися
від гріха (егоцентричного опору божественної об’єднуючої любові), щоб сконцентруватися на Христі,
істинному "центрі всіх центрів". Воскреснувши, Христос продовжив свій рух як "космічний Христос" до
останнього полюса тяжіння (до точки Омеги), приводячи людей їхнім власним волевиявленням в органічну єдність один з одним із центром у Христі.
У теорії конвергенції біосфери, яку виклав В.І. Вернадський та П. Тейяр де Шарден, біосфера
представлена еволюційно цілим, вона прагне завершити кульмінаційну трансмутацію в точці, відомій
як ноосфера – ментальна оболонка Землі [4]. Але ні В.І. Вернадський, ні П. Тейяр де Шарден не приділили необхідної уваги тій сфері, яка є проміжною між біосферою та ноосферою. Техносфера, саме
вона визначає сучасну стадію людської цивілізації як фактор, що сприяє руйнуванню біосфери й відчуженню людини від природи. Саме Техносфера виявляє себе як механізм, який, з одного боку, робить можливим єднання всього людського виду в єдиний організм за допомогою глобальної системи
комунікацій, а з другого боку, сприяє колосальному викиду вільної енергії в біосферу, що призводить
до глобального потепління, виникнення озонових дір... Із точки зору біосферно-ноосферного переходу, техносферу необхідно розглядати як "кокон" новонароджуваної еволюційної стадії, – ноосфери,
чистого духовного стану.
Сучасні дослідники майбутнього вважають, що майбутнє планетарного людства викладено в
пророцтвах майянської календарної системи.
"Фактор Майя" – це один із аспектів, який аналізує історію людства, правильне тлумачення часу,
синхронізації людини, злиттям Всесвіту. За яких умов людство зможе здійснити перехід від механічного
часу техносфери до природного? Відповіді на це поки що немає. Але, попри відсутність доказів правильності концепції та справдження пророцтв, ми з вами останнім часом відчуваємо, що існує якась таємниця,
яку людський розум не може осягнути, тобто, має за своєю сутністю трансцендентний характер.
У своєму повсякденному планетарному житті ми стали свідками різновиду природних катаклізмів (повені, землетруси, активізація вулканічної діяльності, торнадо, зсуви...). І це далеко не весь перелік "сюрпризів", які нам підготувала природа останніми роками. Вони виникають у різних куточках
Земної кулі, тобто за своїм масштабом мають глобальний характер та становлять загрозу не окремому регіону, нації, державі, а несуть у собі загрозу планетарного характеру. Нажаль, і в ХХІ ст. наша
планетарна Наука виявила своє безсилля перед викликами цих загроз, не має поки що шляхів вирішення й подолання цих украй небезпечних процесів. Але, попри "за" і "проти", одне стає очевидним та
зрозумілим – людство втрачає контроль над природними процесами, що відбуваються, ми перестали
розуміти природу, а вона нас. Більше того, ми перестали розуміти самих себе, наче забули найважливіше попередження Сократа, – "щоб пізнати світ, необхідно пізнати самого себе" [11].
Характерною ознакою стану сучасної культури є зміна парадигми, що репрезентується, зокрема, поліцентризмом світосприйняття, плюралістичністю культуротворчих ідей та методологічних засад, мультикультуралізмом буття. Крім того, посилюється інтенція до національної самоідентифікації,
яскравого самовияву етнічної складової у кожній національній культурі. Безперечно, все це висуває
нові вимоги до особистості, а загалом – до особистісного виміру культури, потребуючи не лише пошук
адекватних новітній дійсності форм освоєння світу та власної життєтворчості, а й відповідальності за
особистий вибір [13, 5]. Останнє зумовлює множинність філософських стилів мислення, культурних
дискурсів, які репрезентують постійно змінювану картину світу, часткове руйнування традиційної культурної опозиції "Захід-Схід", що, зрештою, призвело до культурного релятивізму, масовізації культури,
формування транскультурних зразків, культурних універсалій.
Усі загальнолюдські цінності, які узагальнюють конкретно-історичний досвід життєдіяльності
людства, сутність яких полягає в тому, що вони відображають певні спільні риси, притаманні життєді-
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яльності людей різних історичних епох, соціально-культурних устроїв, національної, етнічної та культурної приналежності.
Вплив соціокультурного середовища, до якого належить конкретний індивід, зумовлює формування парадигми ментальної конвергенції на основі існуючої системи виховання і освіти, існуючих
знань, цінностей, норм, зразків життєдіяльності, водночас визначаючи дії і вчинки індивідів, груп і спільнот, тобто впливаючи на трансляцію найважливіших аспектів соціокультурної інформації, яка визначає собою Традицію.
На зламі віків, у науковій термінології і громадській думці поспіль закріплюється пріоритет загальнолюдських цінностей. Загальнолюдська культура – складна і багаторівнева система, за якою співіснують, розвиваються і взаємодіють різного роду соціальні групи та спільноти – з власними
культурними цінностями, в основі яких лежать архетипи культури.
Роздвоєність культур між Сходом і Заходом, їхній діаметрально протилежний світогляд дезорієнтує інтегральні процеси.
Західний світогляд зосереджений на сьогоденні (кар’єра, матеріальні цінності…), де домінує
чоловічий архетип "янь" (технократизм, конкуренція, енергійність, фізична і фінансова перевага).
Східний світогляд навпаки – зосереджений на духовній складовій, тобто, східна людина
сприймає себе поза часом і вбачає своє існування з "Божественною гармонією світу", тут домінує жіночий архетип "інь" (пасивність, недіяння, невтручання в будову Всесвіту).
А втім, Захід – це раціональне ментальне поле, – поле розуму. Схід – це позасвідоме, медитативне споглядання життя, – ототожнюється з мудрістю.
Український архетип балансує між Сходом і Заходом, як суперечливий синтез різних ментальних культур.
Формування архетипів культури є апріорними характеристиками людського способу буття за
його онтологічно необхідними структурами. До основних чинників формування системи архетипів належать:
геофізіологічний (чинник природного середовища і, відповідно, прийнятний спосіб виживання в ньому),
психологічний (чинник глибинної взаємодії між колективним свідомим, несвідомим і підсвідомим, характер
процесів мислення), геополітичний (чинник певних соціально-політичних умов, які склалися у спільноті),
соціокультурний (чинник способу спілкування, міжкультурної взаємодії). Притаманні різним народам і
культурним системам ціннісні можна описати з допомогою дихотомічних характеристик: авторитаризм –
демократизм; колективізм – індивідуалізм; регламентованість – нерегламентованість [3, 35]. Крізь їхню
призму людина осмислює світ, а в її свідомості відображаються найвагоміші та найголовніші структурні
категорії буття: добро і зло, життя і смерть, любов і ненависть, краса й потворність, свобода й несвобода.
Формуються нові норми поведінки, видозмінюються звичаї й традиції, уявлення людей про довкілля. Вони закріплюються в суб’єктивному світі людини, але самі є інтерсуб’єктивними, тобто
об’єктивними щодо індивідуальної свідомості. І в цій якості вони й включаються у функціонування цивілізаційних механізмів, що забезпечують властивий конкретній цивілізації спосіб існування. Причому,
їхня наявність не суперечить розмаїттю архетипів культури: так, мови у нас різні, але всі ми маємо
майже однакову за графічними ознаками писемність. У всіх локальних цивілізаціях існують державні
цивілізаційні механізми, які втілюються у формах, специфічних, притаманних національним культурам.
Ці механізми виникли разом із цивілізацією, але в ході її розвитку вони вступають у дію з іншими чинниками, які формують контури всесвітньої цивілізації дедалі виразнішими. До них належать чинники
інтернаціоналізації громадського життя (техніка, наука, загальноприйнята система освіти) і його інтеграції (світовий ринок, засоби зв’язку й передачі інформації), взаємодія та взаємовплив культур, глобальні проблеми, які роблять виклики людству.
З огляду на тенденції, які складаються зараз у світі, формування єдиної цивілізації не призводить до уніфікації культур. Ця цивілізація, на думку російського дослідника С. Артановського, залишатиметься єдністю різноманіття [1, 124]. Таке уявлення про тенденції розвитку цивілізації є свідченням
того, що особистості, в доступному для огляду майбутньому, належатимуть різним культурам, що
злиття націй не відбудеться, що розвиток особистості необхідно розглядати на рівні цивілізації в цілому, на рівні конкретного культурно-історичного контексту і на рівні конкретного соціуму.
За всіх часів увагу людей привертає проблема цілепокладання, актуалізована сьогодні кризою ідеї
прогресу, яка століттями живила культуру. Люди сприймали свою єдність у різних формах, зокрема можна
виділити такі її різновиди: єдність розташовується або в минулому – як історія предків, початок, причина,
або в майбутньому – як нащадки, результат, ціль. У контексті історизму така альтернатива обертається
концепціями регресу й прогресу. Просвітницьке трактування прогресу означало інтерпретацію людини як
"мети історії".
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У статті розглядається питання сутнісних змін у соціально-філософському та теологічному дискурсі сучасного католицизму, трансформації теоретико-методологічного підґрунтя аналізу суспільних процесів та їх відображення у соціальній доктрині католицизму.
Ключові слова: католицизм, парадигма, соціальна доктрина, теологія, філософія, християнство.
The article discusses essential changes in the social, philosophical and theological discourse of
modern Catholicism, the transformation of theoretical and methodological basis of social processes analysis
and their reflection in the social doctrine of Catholicism.
Keywords: Catholicism, Christianity, paradigm, philosophy, social doctrine, theology.
Друга половина ХХ ст. демонструє відхід католицької філософії від традиційних аристотелівськотомістського і платонівсько-августианського напрямів до модернізму поряд із поступовим запереченням
неосхоластики та неотомізму. Зберігається тенденція до створення різноманітних метафізик (особливо
під впливом Лувенської школи та ідей Д. Мерсьє) на основі наближення неотомізму до екзистенціальної
та трансцендентальної філософії (Ж. Марітен, Е. Жильсон, Ж. Марешаль, К. Ранер, Б. Лонерган) у
межах офіційної раціоналістичної парадигми католицької філософії та теології.
Активізація парадигмальних змін у системі католицької філософії та теології відбувається під
впливом філософії дії М.Блонделя, ідей християнського екзистенціалізму та персоналізму Г.Марселя,
Е.Муньє (неотомістський ревізіонізм А.Пежі, інтегральний томізм Летца, традиціоналістський персоналізм Ж.Лакруа – далеко не повний перелік філософських пошуків у католицизмі) поряд з опозицією
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радикальній теології Г.Кюнга і Д.Трейсі, що особливо чітко простежується в соціальній філософії та
соціальній доктрині католицизму. Остання ж отримує нове порівняно з понтифікатом Іоанна Павла ІІ
звучання, певною мірою віддаляючись від модернізму Другого Ватиканського собору при одночасному
намаганні збагатити арсенал теології новітніми філософськими концепціями, що формує якісно новий
дискурс католицької соціальної теології.
Питання розвитку філософської та теологічної парадигми католицизму були в центрі уваги
В.Бондаренка, В.Гараджи, М.Желнова, Ю.Кімєльова, А.Колодного, І.Кривельова, M.Мчєдлова,
О.Радугіна, О.Сагана, Д.Угріновіча, Л.Філіпович, П.Яроцького. Але сучасний етап трансформації католицької філософії та теології, підкреслений теоретичними пошуками в рамках парадигми постмодернізму, потребує окремої уваги до проблеми змін парадигмального дискурсу католицької соціальної
доктрини, зважаючи на спробу повернення офіційної церковної позиції у питаннях соціального до традиційної теологічної рефлексії. Відтак важливим є окреслення загального дискурсу католицької соціальної філософії та теології.
Початкова орієнтація католицького соціального вчення на августинізм і томізм з обґрунтуванням соціально-філософських принципів персоналізму та солідаризму поряд з традиційним католицьким юридизмом, в межах якого відбувалися спроби здійснити синтез релігійних та гуманістичних ідей,
поступово змінюється. Юридизм, що знаходив підтримку в католицькій антропології та еклезіології,
все більше орієнтується на парадигмальне значення політичної філософії, але з опорю на індивідуалістичні принципи, на основі яких трактується особистість та її цінність в соцієтальному просторі суспільного буття. Такий юридизм передбачає введення та доктринальне закріплення в системі католицької
теології дуалізму держави та суспільства, вплив яких фактично повинен обмежуватися діяльністю церкви в сфері формування світогляду та морально-етичного регулювання суспільних відносин, що відображається в офіційних документах Ватикану останнього часу.
Так, приймаючи тезу Іоанна Павла ІІ про те, що "людину неможна відокремити від Бога, а політику – від моралі" [2, п.1], Доктринальна нота наражається на доволі складні наслідки, оскільки логічним висновком буде ствердження, що якщо політика невід’ємна від моралі, а мораль знаходиться в
сфері релігії, то політика стає справою праведною, богоугодною. Хоча загальне визнання політики як
важливішої сфери в релігійному житті є загальною позицією офіційного Ватикану. Кард. Й.Ратцингер
та архієп. Т.Бертоне, посилаючись на Пастирську Конституцію про Церкву в сучасному світі ІІ Ватиканського собору "Gaudium et spes" та Апостольське звернення "Christifideles laici", зазначають, що є
"гідним схвалення те, що в сучасних демократичних суспільства в атмосфері справжньої свободи повинні виникати нові форми більш широкої участі громадян християн та нехристиян в суспільному житті. Життя в політичній демократичній системі не буде продуктивним без діяльного, відповідального та
великодушного залучення всіх громадян, причому "форми, рівні, завдання і види відповідальності можуть бути самими різноманітними та взаємно доповнювати один одне" [8, п. 42]. Хоча, враховуючи
певною мірою негативний досвід теології визволення в Доктринальній ноті уводиться певне обмеження щодо політичної участі християн, а саме: "Пастирі мають право та обов’язок пропонувати моральні
принципи щодо соціального устрою; "тим не менше, тільки миряни можуть активно брати участь в діяльності політичних партій" [8, п. 60]. Подібні обмеження є традиційними не тільки для католицизму,
оскільки присутні і в канонічній практиці Православної церкви, яка останнім часом також намагається
закласти підґрунтя вирішенню проблеми орієнтації церкви та релігійного життя в політичній сфері.
Слід підкреслити, що принцип відповідальності, на який намагаються спиратися католицькі
теологи, створює ряд доволі складних проблем, не враховувати які на доктринальному рівні стає неможливим. Так, у Доктринальній ноті зазначається, що "громадянське суспільство підвищує відчуття
відповідальності за країни, що розвиваються, що, безумовно, свідчить про увагу до загального блага"
[2, п. 2]. Але поряд з цим виділяється і цілий ряд небезпек парадигмального характеру, серед яких:
культурний релятивізм (що проявляється в теоретизації та захисті етичного плюралізму як виправдання деградації та розкладення здорового глузду і принципів природного морального закону); політика,
спрямована проти моральних принципів; соціальний захист національних менших та звільнення від
сучасних форм рабства; свобода віросповідання та розвиток економіки, що не дотримується принципів цінності людської особистості, загального блага, соціальної справедливості, людської солідарності,
взаємодопомоги; пацифізм та певні ідеологічні уявлення, що пропагують секулярні цінності світу тощо.
Подібні проблеми та небезпеки безпосередньо пов’язані з конкретними філософськими та
теологічними парадигмами їх осмислення. Враховуючи сучасну ситуацію в сфері суспільної та релігійної
думки, Доктринальна нота вважає за потрібне звернути увагу на те, що необхідно враховувати різні методи розгляду цих питань [2, п. 5]. І хоча суттєвим є те, що ці методи відображають різне сприйняття та
культурні відмінності, не варто апелювати до принципу плюралізму та незалежності мирян в політиці.
Показовим у даному випадку є ставлення до принципу плюралізму, який підтримувався Іоанном Павлом
ІІ, і викликає застереження з боку його нащадків (хоча нота і готувалася при Іоанні Павлові ІІ, його особиста богословська позиція у даному випадку залишилася формальною теологуменою). З іншого боку,
зберігається тенденція абсолютизації політики, що звертається до релігійних принципів, ґрунтується на
них, оскільки "вони слугують гідності особистості та справжньому прогресу людства". Відтак, навіть незважаючи на спроби змінити акценти соціальної доктрини, в ній переважають індивідуалізм та персона-
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лізм як провідні філософські парадигми католицизму. Хоча латентна критика принципу плюралізму залишає досить значний простір для соціальної теологічної думки, для збереження принципового дуалізму, вирішення якого на перевагу однієї з сторін для Ватикану не є головним.
Так, розмірковуючи про "сприяння загальному благу відповідно до веління совісті", в Доктринальній ноті зазначається, що воно немає нічого спільного з "конфесіоналізмом" та релігійною нетерпимістю, оскільки на рівні теологічної та філософської парадигми "світськість" виявляється цінністю
церкви та сучасної цивілізації. Але тільки та "світськість", що розуміється як автономія громадянської
та політичної сфер від релігійної та церковної – але не від моральної [2, п. 6]. Виходить, що будь-яка
секулярна концепція та теоретична конструкція, якщо вона хоча б апелює до моральності, що належить до сфери релігійного, може бути виправданою. У такому випадку можна припустити, що загалом
будь-яке секулярне, якщо воно є моральним, є цінним для церкви, що відкриває шлях для прийняття
антагоністичних церковному вченню філософських концепцій.
Фактично, така ситуація на теоретичному рівні окреслюється, наприклад, тим, що антропологічна
метафізика католицького екзистенціалізму Г.Марселя зберігається в абстрактному протиставленні, антиномії суспільства і особистості. Це, поряд з принциповою неможливістю вирішити протиріччя капіталістичного суспільства в екзистенціалізмі (навіть в атеїстичному екзистенціалізмі Ж.-П.Сартра з його
концепцією тотального марксизму), поступово зближує католицьку соціальну доктрину з абсурдизмом
А.Камю з його ірраціональним песимізмом. І подібна апологетика секулярного стає досить закономірним
наслідком соціально-філософської думки католицизму, що поступово позбавляється елементів традиційної теологічної системи. Але у даному випадку і свобода, як постулат католицької соціальної доктрини,
виявляється відносною, оскільки церква чітко визнає, що особисту незалежність католиків в політичному
житті неможна змішувати з "принципом, що ігнорує моральне і соціальне вчення церкви". Тобто фактично свобода індивідуального самовизначення особистості в сфері суспільного чітко контролюється та обмежується сферою морально-релігійного, принаймні повинна, інакше виникає "нетерпимий секуляризм",
якій "не тільки заперечує залучення християнства до суспільного та політичного життя, а й виключає саму можливість існування природної етики", наслідком чого може виявитися "моральна анархія", що не є
"обґрунтованим плюралізмом". Отже, проблема цінності секулярного не вирішується інакше, як зведенням його до обґрунтованого плюралізму, що базується на природній етиці як єдиного регулятора свободи особистості в суспільстві. Плюралізм все ж таки зберігається, але тільки в межах притаманного
церковно-релігійній сфері морального регулювання суспільного буття, до яких належить і сфера суспільної думки, і сфера суспільної свідомості.
Свобода свободою, але навіть в плюралізмі вона обмежується, особливо, якщо справа стосується
необхідності протистояти не-релігійній позиції, відповідати на зовсім протилежні теоретичні філософські
погляди. Останнє чітко підкреслюється вказуванням на те, що необхідною є "відмова від політичних позицій та діяльності, натхненних утопічною перспективою" [2, п. 7], безбожжям, матеріалізмом, з їх ревізією та
запереченням християнського есхатологізму. Дійсно, інколи простіше піддати анафемі матеріалізм та атеїзм в різноманітті їх історичних форм та виявів, ніж обґрунтувати власну апологетику на основі соціальної
філософії та теології, що приймає більшість з основних постулатів, принципів та понять, несумісних з релігійним вченням, навіть якщо це соціальне вчення, яке виходить від церкви.
Залишається тільки звертатися до формальних безапеляційних та декларативних тверджень,
що вчення про свободу совісті та віросповідання не суперечить засудженню офіційним Ватиканом релігійної байдужості та релятивізму, а навпаки, повністю відповідає йому [2, п. 8]. На допомогу у даному
випадку приходить Декларація ІІ Ватиканського собору [5], в якій зазначається, що право на свободу
совісті та віросповідання засновано на онтологічній гідності людини, а не на рівності всіх релігій або
культурних систем, створених людиною, та думка Павла VІ про те, що "совість у пошуку істинної релігії
і вірність їй не підкорялися зовнішньому впливу" [6].
Слід звернути увагу на те, що подібні інтенції є не тільки наслідком апелювання офіційного Ватикану до теології визволення, протистояння якої потребує на теоретичному рівні не просто розгляду,
але й прийняття значної кількості положень марксизму, методологію якого спокійно використовує теологія визволення. У даному випадку Ватикан не може обмежитися виключно критикою, а змушений
здійснювати конкретні кроки на шляху виправдання доцільності застосування марксистської методології аналізу суспільних процесів (але не марксистського світогляду, якій заперечується безумовно).
Застосування марксистської методології аналізу суспільно-політичних та економічних процесів
дає можливість деяким напрямам католицької теології наближати певні соціалістичні та християнські
ідеали. Так, Фрай Бетто вважає, що проблема соціальної справедливості є тим, що об’єднує певною
мірою марксизм і християнську релігію [3, 55]. Хоча К.Бофф, намагаючись підкреслити традиційний
характер теології визволення, із застереженням зазначає, що вона не марксистська, а ґрунтується на
теології отців церкви та Одкровенні [4, 140]. Подібна концепція сприяла офіційному Ватикану у визначенні суперечності та слабкості методології теології визволення, що використовує не теологічні, а соціально-філософські категорії та поняття, сприяючи політизації самої християнської теології та
реальної релігійної практики церкви на основі засуджених в офіційних документах Ватикану марксистських світоглядних позицій. Все це, з офіційної точки зору (наприклад, Інструкції ватиканської конгрегації з питань віровчень, 1984 та 1986 рр.), є шляхом до тотального секуляризму.
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За обтічністю формулювання прихована конкретність традиційної тези про богоподібність людини
богу, що підкреслюється в енцикліці "Redemptor hominis". При цьому Іоанн Павло II зазначає, що католицька антропологія розглядає людину в її повному вимірі, не як абстрактну, а конкретну, історичну людину,
оскільки "кожна людина була включена в таємницю спокутування" [7, §13]. Ця теза розвивається на основі
традиційних для католицької теології та соціальної філософії трудової (оскільки труд розглядається як вияв богоподібної сутності людини), морально-етичної концепцій (як суто християнські утворення) та концепції любові (як суто теологічна категорія), розвитком якої активно займається останнім часом Бенедикт ХVІ.
Але любов переважно набуває характеру феномену людського буття, що знов створює проблему в плані
методології, оскільки теологічний дискурс в площині соціального потребує філософської методології, в якій
обирається герменевтичний та феноменологічний підходи. Характерним у даному випадку також є спроба
поєднання неомарксистських ідей з католицьким екзистенціалізмом, що інколи отримує доволі незвичний
вигляд. На основі неогегельянства з його ірраціонально-містичним ревізіонізмом в екзистенціалістській
інтерпретації розвивається феноменологічний підхід як спроба обґрунтування постмодерністського ірраціоналізму, хоча ефект виникає зворотний: наприклад, феноменологічний підхід А. Дюмері, за суттю ірраціональний, призводить до того, що через феномен людської екзистенції виникає цікавість до августинізму,
що простежується вже у А. де Любака і Ж.Данієлу.
Отже, можна стверджувати, що трансформація соціальної доктрини католицизму в другій половині ХХ ст. відбувається на фоні загальної зміни філософської парадигми католицизму, яка, намагаючись в цілому дотримуватися традиції, занурилася в процеси модернізації та секуляризації
теологічної думки. Якщо певний час після ІІ Ватиканського собору неотомізм та теократична доктрина
зберігають свій вплив на загальний теологічний пафос католицької рефлексії суспільної проблематики, то в межах філософської парадигми відбуваються зміни, що призводять до активного запровадження в католицьку теологію неомарксизму. Навіть зважаючи на критику марксизму офіційним
Ватиканом, неомарксистські ідеї відчутні у питаннях приватної власності, яка позбавляється абсолютистського сакрального статусу, призводячи до теоретичної можливості її усуспільнення як одного з
варіантів вирішення протиріч між капіталізмом та соціалізмом, дуальна опозиція яких стає об’єктом
уваги багатьох енциклік.
В цьому контексті слід звернути увагу на те, що неомарксизм соціальної доктрини католицизму
ґрунтується не на ідеях франкфуртської школи соціальної філософії як у випадку з теоретичною сферою теології та філософії католицизму, а на ідеологічно заангажованому неомарксизмі та реакціонізмі
Ю.Бохенського. Це призводить до поступового сходження католицької соціальної доктрин з філософської платформи, оскільки філософія стає занадто абстрактною для соціально-політичної дійсності,
якою переймається соціальна теологія, намагаючись знайти конкретні відповіді на актуальні проблеми
сучасності. В рамках християнської теології, що намагається базуватися на парадигмі світської соціальної філософії, також відбувається повернення до принципу партійності філософії, якій латентно
зберігався в філософії (навіть буржуазній) у вигляді ідеології. Як данина вихолощеному марксизму у
Ж.Іпполіта, Ж.-П.Сартра, П.Біго, Ж.Кальвеза, А.Лефевра, Р.Гароді розвивається есхатологічний ідеалізм Г.Зіверта і Г.Дама, посилений фідеїстичною концепцією Г.Веттера, М.Редінга і А.Даусона, а також
антидіалектична позиція Б.Лакебрінка з метафізичним когнітивізмом Я.Хоммеса і С.Бретона. Але критика атеїзму призводить у соціальній філософії католицизму до утвердження реформістської позиції.
Фактично, неотомізм, як незмінна парадигма традиційної католицької теології та філософії, втрачає свою актуальність у рамках тієї ідеалістичної філософської парадигми, яку намагається розробляти
католицизм у соціальній доктрині, модернізуючи церкву та систему католицької теології. Неотомістська
метафізика або розглядається як підґрунтя для створення нових суспільних міфів, які раціоналізуються,
або ж є загальною парадигмою модернізованого ідеалістичного мислення, що намагається, з одного боку,
позбавитися впливу процесів секуляризації, повернувши церкві статус сакральної (а отже, суспільно значимої інституції), а з іншого – створити умови для містифікації самої дійсності з метою апологетики відверто негативних у суспільній свідомості суспільних явищ. Подібна ситуація з неотомізмом зумовлює
активізацію анти-модерністських рухів, поширення поглядів, що не поділяють постмодерністських прагнень
Іоанна Павла ІІ та останнім часом, особливо в енцикліках Бенедикта ХVІ (хоча підґрунтя було закладено
ще кардиналом Й.Ратцингером), часткову переорієнтацію на ідеї августинізму.
Загальні зміни філософської парадигми католицької соціальної доктрини відбуваються в
межах протистояння орієнтацій на традиційну неотомістську онтологію, яка дедалі частіше інтерпретується за допомогою раціонально-матеріалістичних соціально-філософських концепцій, але з урахуванням натурфілософських елементів, та фактичним запереченням онтології поряд з постулюванням
філософського агностицизму, що розвивається в католицькій теології під впливом постмодернізму, на
спільному для них фоні антропологізації соціальної проблематики, що вирішується на основі католицького персоналізму. Так, Е.Муньє і Ж.Лакруа розвивають лише метафізичний варіант персоналізму,
який з точки зору догматики віддаляється від християнського персоналізму, оскільки буття людини перетворюється на фікцію. В християнському ж персоналізмі буття людини є такою ж реальністю, як і
буття бога; без цієї повноти реальності втрачається повнота буття. Але персоналізм Е.Муньє акцентує
увагу на соціальній доктрині, у той час, як протестантизм схиляється до заміни соціальної проблематики необхідністю самовдосконалення людини в усіх сферах суспільного буття.
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Достатньо складний філософсько-теологічний синтез, що намагаються впровадити в межах
католицької соціальної доктрини в умовах секуляризації суспільства та суспільної свідомості, зумовлює особливості філософського ідеалізму як парадигми католицької соціальної теології: роль апологета капіталістичних відносин, що приймає, хоча й не безумовно, тенденції світової глобалізації з їх
невизначеними та неоднозначними перспективами для церкви, обґрунтовується в католицькій соціальній
доктрині ціннісно-орієнтованим соціал-реформізмом, якій, позбавляючись істотно вираженої історіософської та політичної форми, звертається на початку ХХІ ст. до релігійно-етичної проблематики та
ідей релігійного реформізму, підсилюючи філософську базу ідеями христоцентризму і еклезіоцентризму.
Незважаючи на раціоналізацію католицької соціальної філософії та теології, у соціальній доктрині стають дедалі відчутнішими матеріалістичні інтенції, що живлять релігійний світогляд, позбавляючи філософський ідеалізм релігійного як такого. Поступова зміна інтегрального гуманізму солідарним
гуманізмом, основним пафосом якого стає персоналістична антропологія католицького іманентизму,
призводить до розвитку релятивістської іррелігійної містики, яка має всі можливості стати основною
філософською парадигмою католицької соціальної доктрини. Такою є відплата за парадигму "розвиток –
це інше ім’я миру", закладену Павлом VI; за постмодерністську філософсько-теологічну рефлексію
світу, яка ґрунтується на релятивізмі.
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Рефлексія постмодерного стану української культури впродовж 1990-2000-х років становила
одну з провідних тем естетичних розвідок літературознавців, мистецтвознавців, критиків. Зокрема,
дескрипція постмодерного феномена в сучасному українському літературознавстві дала змогу дослідникам окреслити низку явищ української літератури 1990-2000-х років, пов’язаних з постмодерною
ідеологією [1; 3]. Панівна ідея свободи, звільнення від стереотипів тоталітарної свідомості, переформулювання офіційного соцреалістичного канону, ревізія попередньої традиції, прагнення подолати
"неповноту" української літератури, модернізувати її і знайти своє місце в європейському і світовому
літературному контексті, уникаючи орієнтації виключно на російські літературні зразки – з цими й іншими векторами розвитку, з цими прагненнями, сподіваннями й очікуваннями пов’язують сьогодні науковці здобутки й завдання українського літературного постмодернізму.
Відзначимо, що літературознавча дескрипція, позначуючи певну віху у вивченні українського
постмодерну, дає підстави окреслити і майбутнє дослідницьке поле у розумінні цього феномена, який
у жодному разі не можна вважати вичерпно та остаточно з’ясованим. Постмодерн як стан, у якому перебуває сучасна українська культура, визначає полемічність багатьох питань, уникнути якої неможливо,
адже сучасність завжди є станом незавершеності, а звідси – й проективності мислення. Таких суперечливих позицій чимало, починаючи із невгамовної полеміки щодо оцінки постмодернізму на українському ґрунті, класифікації постмодерних феноменів чи, зокрема, хронології українського літературного
постмодернізму, і це лише короткий перелік тем, у яких фахівці і дотепер ще не дійшли згоди.
Остання проблема є найбільш дискусійною в українському літературознавстві. Т. Гундорова
обирає події Чорнобиля як точку відліку історії українського постмодернізму, спираючись на тезу
Р.Олдермена про те, що апокаліпсис уже відбувся, а постмодернізм є явищем постапокаліптичним.
Така концепція "відділяє постколоніальний канон від імперського" [3, 25], наголошує корелятивність
постмодернізму і постколоніалізму, тому є цілком зрозумілою з ідейно-практичних міркувань. Проте
вона у певній мірі суперечлива, адже існувала "київська іронічна школа" 70-80-х років (В.Діброва,
Б.Жолдак, Л.Подерв’янський), що опрацьовувала такі постмодерні прийоми письма, як іронія, колаж,
суржик, соц-арт. Т. Гундорова, попри вимоги власної теоретичної концепції, відповідно до логіки фактів все ж інтерпретує мистецтво "київської іронічної школи" 70-х років як постмодерне. Водночас
Р. Харчук розглядає творчість цих іронічних письменників як передпостмодерний феномен на тих підставах, що вона "хоча й була опозиційною до тоталітаризму, проте перебувала в ньому. Поза тоталітарним контекстом вона втрачає свій сенс, може навіть сприйматися як вульгарна" [3, 108].
Між тим суперечливість цих позицій з усією очевидністю вказує на необхідність філософськоестетичної рефлексії, спроби цілісного бачення українського постмодерного феномену, що вже на часі
(адже останній все ж таки не є лише літературним явищем), і щонайменше – звернення до міжвидових
контекстів та порівнянь. Останнє свідчить скоріше на користь тлумачення Т.Гундорової, адже в українському образотворчому мистецтві другої половини 70-х – у 1980-ті роки також потужно заявила про
себе постмодерна поетика "карнавалізації", ідейним підґрунтям якої була теоретична концепція
М.Бахтіна. Цей мистецький феномен був ґрунтовно досліджений таким знавцем українського образотворчого постмодернізму як О.Петрова. Зокрема, їй належить також показове – гірке й чесне – визнання парадоксальної "вульгаризації" певної частини української постмодерної образотворчості у зв’язку з
втратою нею "тоталітарного контексту": митці, що у 1980-ті роки опікувались у своїй творчості деконструкцією – "поваленням трухлявого соцреалістичного міфу", у 1990-2000-і захлинулись у комерціалізованій порнографії і відвертому цинізмі.
Отже, на нашу думку, не обов’язково відсувати становлення українського постмодерну на другу
половину 80-х років, коли є підстави рахувати перші його кроки десятиліттям раніше. Від того український постмодерн у жодному разі не втрачає своєї антитоталітарної, антисоцреалістичної спрямованості і
не стає "колоніальним" феноменом.
Враховуючи наведене, зазначимо, що літературознавча модель українського постмодерну,
маючи у певній мірі редукований характер, ураховує не всі аспекти, суттєві для розуміння постмодерних явищ на українському ґрунті. Зокрема, специфіка українського постмодернізму не вичерпується
тим, що він є альтернативою радянському тоталітаризму та соцреалістичній естетиці.. Погоджуючись
з останньою тезою, додатково виокремимо ще декілька суттєвих позицій.
По-перше, враховуючи, що український літературний постмодернізм набуває поширення і стає
помітною, навіть визначальною естетичною орієнтацією впродовж 1990-2000-х років, маємо констатувати його "запізнілий" (порівняно із західним) характер. Фактично український постмодернізм є рецепцією ("імплантацією", О.Ільницький) західного постмодерну у вигляді традиції, що веде до певних
наслідків: "запізніле" його засвоєння надало українським письменникам переваги свідомого рефлексивного дистанціювання від постмодерного феномена, наслідком чого є так званий "вторинний постмодернізм" – іронічне ставлення до самого постмодерну як такого, висловлене Ю.Андруховичем в есеї
"Час і Місце, або Моя остання територія" : постмодернізм "агностичний, агонізуючий, амбівалентний,
анемічно-немічний, безплідний, імітативний.., імпотентний.., ситий.., фейлетонний.., яловий" [3, 133].
По-друге, в українському літературознавстві не піддавалось теоретичній аналітиці питання
еволюції постмодернізму. Між тим "запізніле" його поширення на пострадянському просторі робить
вкрай актуальним факт існування поряд із класичним деконструктивізмом сучасної (пізньої) версії
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постмодернізму (after-postmodernism), який був стимульований таким феноменом постмодерної культури як "криза ідентифікації" (Дж.Уард). Змістовно пізній постмодернізм розгортався як генерування
програм подолання класичного постмодернізму, був наслідком певного повороту до перегляду його
провідних настанов. Постмодерна "криза ідентифікації" висловлюється, за Уардом, у "кризі долі"як
психологічного феномену, заснованого на цілісному сприйнятті суб’єктом свого життя як ідентичного
самому собі, онтологічно конституйованої біографії. "Криза ідентифікації" пов’язана з концепцією
"смерті суб’єкта" і з "кризою значень" (кризою об’єктивності) – саме вона, за Уардом, породжує проблематичність для суб’єкта самоідентифікації як такої – в умовах, коли "дзеркало світу", в якому він
бачив себе, "розбито вщент". Очевидними є перетини постмодерної тематизації "кризи ідентифікації"
із сучасною філософсько-антропологічною проблематикою самоактуалізації особистості.
Для сучасної (пізньої) версії постмодернізму вектором сутнісної трансформації його парадигмальних настанов з метою подолання "кризи ідентифікації" виступає завдання "реанімації значення"
(Дж.Уард) або "повернення втрачених постмодерною культурою значень" (М.Готдінер), зокрема, і в
аксіологічному смислі.
Найважливішою стратегією подолання "кризи ідентифікації" в пізньому постмодернізмі стає
"комунікативний поворот", що розгортається як програма "воскрешення суб’єкта": розщеплене людське "я" може здобути свою єдність лише в контексті суб’єктно-суб’єктних відношень, через діалогспілкування з Іншим. Оформлення сучасної комунікаційної версії постмодернізму здійснювалось через
синтез ідей діалогізму, напрацьованих в межах некласичної філософії, зокрема й філософської концепції мовних ігор
К-О. Апеля. Останній розглядає мову в контексті суб’єкт-суб’єктних комунікацій, коли мова виступає не механізмом об’єктивації інформації чи експресивним засобом, а медіатором розуміння, тобто, передбачає існування іманентного смислу тексту й автентичну трансляцію його семантики у
свідомість Іншого, хоча й не заперечує при тому плюралізму прочитання, який збагачує комунікацію.
Очевидною є нетотожність розуміння мовної гри в концепції Апеля – і карнавальної гри-епатажу як
"безперестанного жонглювання суттю" (Ю.Андрухович): осердям гри, за Апелем, є справжність
суб’єктного.
Повертаючись до українського літературного постмодернізму, відзначимо наявність в ньому
феноменів, пов’язаних як з деконструктивізмом (критикою й руйнацією соцреалістичних стереотипів і
норм), так і з пізньою, сучасною версією постмодернізму, яка опікується подоланням "кризи ідентифікації" і "поверненням втрачених значень". Проте таке розрізнення поки що залишається поза уваги
літературознавства, що має наслідком певне спрощення картини українського постмодерну.
По-третє, орієнтація лише на класичну модель постмодернізму, ознаки якої надає відома "таблиця Гассана" (порівняння постмодернізму й модернізму), позбавляє сучасних українських науковців
можливості окреслити більш надійні й обґрунтовані критерії визначення того чи іншого явища української літератури як постмодерного. Зокрема, Р.Харчук наводить численні зразки розбіжностей літературознавців у віднесенні творчості одних і тих самих авторів до неомодернізму, неонародництва,
неопозитивізму, передпостмодернізму чи постмодернізму.
В-четвертих, попри всі розбіжності із західним постмодернізмом українська його версія має з
ним суттєву спільність, яка полягає саме у визнанні традиції (на відміну від модернізму, який її програмно заперечує).
Питання відносин українського постмодернізму з традицією, перебуваючи в центрі уваги літературознавців, розглядається ними переважно діахронічно, як співвідношення минулого й сучасності
(колоніального минулого і постколоніальної сучасності) . З цих позицій постмодерною вважається лише творчість "письменників-західників" з їх невизнанням вітчизняної народницько-просвітницької традиції. На часі ж сьогодні постає аналітика синхронічного зрізу сучасної української культури (не лише
літератури, а й образотворчості, зокрема), і головним питанням у ній має бути співвідношення сучасного неотрадиціоналізму (неопозитивізму, неомодернізму) з постмодерною естетичною орієнтацією як
такою.
Можна говорити про те, що постмодернізм завдає новий горизонт презентованості в сучасній
культурі ідей і текстів класичної традиції, виступаючи способом буття класики в сучасну епоху. Така
інтерпретація проблеми "традиція-постмодерн" не є домінуючою або загальноприйнятною, проте вона
присутня серед багатьох інших в плюралістичній постмодерній рефлексії (Ч.Дженкс, М.Готдінер та ін.),
має рацію і може бути доречною і продуктивною у характеристиці особливостей українського постмодерну.
Спираючись на такий підхід, зазначимо: не лише український літературний постмодернізм як
такий (у визначенні Т.Гундорової, В.Єшкілєва, Р.Харчук), а й неотрадиціоналізм у різних його проявах
(неонародництво, неопозитивізм, неомодернізм, неоавангард у їх сумішах) є постмодерним феноменом, має постмодерну природу. Програмний еклектизм постмодернізму пояснює і відсутність "чистих
форм", і наявність всіх тих численних "межових", "перехідних", "гібридних" художньо-естетичних утворень, яких так багато нараховує Р.Харчук у сучасній українській літературі. Всі вони, власно кажучи, є
постмодерними стилізаціями або "мовними іграми" з традицією, що особливо яскраво виявляється на
зразках українського літературного неомодернізму (творчість В.Шевчука, В.Медвідя, Є.Пашковського,
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К.Москальця, О.Ульяненка, С.Процюка), щодо якого у жодному разі неприйнятною є теза "неомодерна
проза від модерної принципово нічим не відрізняється" [3, 74]. Відрізняється, ще й як: модернізм є первинним феноменом, підґрунтям якого виступає деміургійна авторська екзистенція, в той час як неомодернізм не просто "запізнюється", а й у зв’язку з тим використовує модернізм як традицію, як
формалізовану мову, інтерпретує її, інколи поєднуючи з іншими традиціями, утворюючи складні моделі
(неомодернізм-необароковість-неопозитивізм-постмодернізм у творчості В.Шевчука), тобто, орієнтується на опрацювання певних мовних кодів, "мовні ігри", що у відкритій чи прихованій формі визначають простір діалогу з минулим.
Окреме питання в контексті даної теми становлять і розмаїті форми неоміфологічної поетики в
сучасній українській культурі. Не варто, зокрема, вбачати у літературній "карнавальній" постмодерній
тенденції альтернативу "міфологізму" (В.Шевчука, В.Медвідя, О.Ульяненка, Є.Пашковського) – амбівалентність міфу як естетичної категорії визначає складність феномена неоміфологізму й змушує розглядати постмодерну поетику карнавалізації також як міфопоетичну за своєю природою. До того ж
ряду належить архетипний за своєю природою принцип рекомбінації, втілений у літературній творчості Т.Прохаська. Щодо сучасного українського образотворчого мистецтва питання неоміфологічної поетики вже були докладно досліджені [2] , що дозволило дійти певних висновків в інтерпретації
сучасного неоміфологізму як постмодерного феномену.
Неоміфологізм є естетично-художньою орієнтацією й способом образно-художнього узагальнення,
для якого властиве моделювання автономної художньої реальності як сфери "можливого" буття, творення
її на основі архетипів культури, чим визначений полісемантизм неоміфологічних творів. Структурну специфіку неоміфологічного художнього образу визначає: 1) наділення онтологічним статусом культурної (мистецької), а не життєвої реальності або 2) опосередкування контактів митця з життєвою реальністю
традицією, певними культурними кодами (художніми, міфологічними, релігійними). Останнє веде до виникнення творів, у яких звичайне життя перетворюється на Життя в Культурі (легенду). Вперше виникнення
неоміфологізму (кінець ХІХ – початок ХХ століття) було пов’язано із символізмом, модерном. У контексті
постмодерної культури неоміфологізм набув поширення як форма діалогу з традицією ( або мовних ігор з
традицією). На українському постмодерному ґрунті неоміфологізм виступає: 1) формою шукання власної
ідентичності (національної, етнокультурної, особистісної), можливість якого визначена формуванням механізмів самоподолання постмодерної антропологічної кризи у межах after-postmodernism або 2) формою
деконструкції стереотипів тоталітарної ("совкової") свідомості.
Утворення численних "межових" художньо-естетичних форм, у яких в різних складах та пропорціях можуть поєднуватись ознаки неопозитивізму, неонародництва, неомодернізму, неоавангарду,
постмодернізму, слід визнати однією із специфічних ознак українського постмодерну (літературного,
образотворчого), художнім засобом полісемантизму твору. Така позиція знімає необхідність розглядати вищезазначені межові явища як окремі естетичні форми, альтернативні постмодерним феноменам,
– усі вони набувають цілком органічного пояснення в ролі постмодерних "мовних ігор" з традицією.
Такий підхід дозволяє інтерпретувати український постмодернізм як нелінійне, гетерогенне, ризоматичне і неоднозначне явище, що є більш вірним і правдивим, хоча й не співпадає з розумінням українського літературного постмодернізму як окремого "станіславівського" феномена, "ідейно витриманого",
здатного виступати новою сучасною формою існування української ідеї (Т. Гундорова).
Останнє твердження є вельми проблематичним, адже має передбачати художнє моделювання
певного позитивного стану й образу майбутньої національної української культури. Проте у творчості
всіх сучасних українських письменників, яких фахівці незаперечно включають у коло постмодерних
авторів, за винятком Ю.Андруховича й Т.Прохаська, літературознавці й критики усталено відзначають
саме брак "позитиву". "На жаль, – пише про неомодернізм Р.Харчук, – тема виснаженої нації у виконанні сучасних українських письменників звучить надто критично і майже завжди некатарсично. Можливо, тому, що більшість з них втратила здатність співчувати своїм людям і любити своїх людей
такими, якими вони є, – тупими, сміховинними, відсталими, зажерливими, дріб’язковими, брудними і,
м’яко кажучи, нерозумними. Складається враження, що українські літератори розучилися чи не вміють
любити і розуміти свого ближнього, усіх цих рогулів, мудаків, моральних відщепенців та інше несимпатичне населення, яке, щоправда, платить писакам тією ж монетою – просто їх не читає" [3, 104].
В центрі уваги української постмодерної літератури знаходиться розщеплений, маргінальний
індивід. "Нагнітання й гіперболізація різного роду збочень і аномалій", бажання "дослідити природу й
красу гріха перетворюється, здається, на самоціль", зазначає літературознавець щодо творчості
О.Ульяненка. "Немагдебурзьке право на мізантропію в умовах антропологічного колапсу" – це про
Ю.Іздрика; "відкритість до зла", "безлюбовний стан" – про О.Забужко; "мізантропія як форма протесту"
– про С.Поваляєву. Песимізм, нігілізм, "чорнуха", не просто дегуманізація людини, а й її демонізація –
ці змістовні ознаки, що характеризують багатьох літературних героїв українського постмодернізму,
адекватно відбивають досить трагічний стан посттоталітарного українського суспільства ("література
як історія хвороби"), проте здаються сумнівними в ролі основи для моделювання нового, бажаного
сучасного стану української ідеї. Так само непридатні вони й для подолання "антропологічного колапсу" як головної проблеми сучасної культури, адже не можуть виступати основою самоактуалізації особистості.
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Радикальний скептицизм постмодерної ідеології у її класичній версії, зробивши необхідну
справу деконструкції-демонтажу стереотипів тоталітарної свідомості й "совєтчини", рецептів "позитиву", на жаль, не має, крім пропозиції "подивитись на все крізь постмодерні окуляри" (тобто, не переймаючись), що, власно кажучи, проблеми не знімає. Некласичною ж версією українського
постмодерну (відповідною західній after-postmodernism) виступають явища неотрадиціоналізму. Здійснена спроба визначення його постмодерної природи навертає до певних висновків, а саме:
- неотрадиціоналізм – естетично-художня орієнтація, форма постмодерного діалогу з культурною (мистецькою) традицією;
- неотрадиціоналізм відомий у різних проявах (неонародництво, неопозитивізм, неомодернізм,
неоавангард, необарокко, неоміфологізм тощо). Відзначений програмним еклектизмом, відсутністю
"чистих" форм, утворенням "межових", "гібридних" феноменів, інколи багатоскладових, які можуть розглядатись як постмодерні стилізації (мовні ігри з традицією);
- для усіх форм неотрадиціоналізму характерно використання певної традиції як формалізованої мови (мовних кодів), надання їй сучасної інтерпретації;
- неотрадиціоналізм виступає художнім засобом полісемантизму твору.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ:
СТАН, ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИТОКИ
Досліджуються складові інформаційної культури особистості в умовах становлення сучасного інформаційного суспільства.
Ключові слова: особистість, інформаційна культура, інформаційне суспільство, соціалізація
особистості.
Composition personal information culture in conditions of modern information society.
Keywords: personality, information culture, information society, social personality.
З кожним поступом людської цивілізації розширюється діапазон духовності, освіченості, культурного потенціалу країн і народів, що яскраво проявляється в злетах науки, культури. Водночас
спостерігаємо чисельні факти, явища занедбаності, падіння духовності в усіх її проявах – іноді до
рівня, що межує з дикістю і варварством. Головні суперечності сучасного поступального розвитку
свідчать про глибоку соціальну потребу в дослідженні проблем становлення і розвитку особистості, її
духовного світу, устремлінь, прагнень, реалізації поставлених ідеалів – як суспільно-колективних, так і
індивідуального характеру. Проблема особистості, її духовності має багатовимірний характер і
досліджується останнім часом на основі досягнень природничо-фундаментальних і соціогуманітарних
наук, проникаючи в усі клітини її взаємозв'язку із загальним рівнем розвитку виробництва і культури як
у світовому масштабі, так і національному.
Глобалізація розглядається в стратегічному (перспективному) і тактичному (сучасному) аспектах. В соціально-економічній сфері вона впливає на вирівнювання життєвого рівня населення, достатнього матеріального забезпечення, формує єдині стандарти життєзабезпечення суспільства, в
соціально-політичній – розширює демократичні основи управління, в культурно-духовній – прилучення
громадян до загальнолюдських цінностей, відповідного звуження сфери національного і розширення
космопланетарного мислення, свідомості, світоглядних вимірів людини і суспільства. В цілому
глобалізація має нести народу благо, добробут, соціальну впевненість, толерантність, духовність.
Найбільш повно глобалізація впливає на культурний потенціал особистості, який виключає в себе такі
найістотніші елементи: стан духовності в усіх її структурних проявах; ціннісно-світоглядні орієнтації;
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матеріальне підґрунтя соціалізації особистості, бо ця система нині перебуває в кризовому стані; удосконалення управлінських функцій виховання людини. За цих умов надто важливою є проблема виховання людини протягом всього життя з наданням переваги національному вихованню, не
применшуючи при цьому ролі і значення громадянського виховання.
Завдання наукового управління суспільством у цілому і наукового управління формуванням
особи – знайти ефективне розв'язання суперечностей з урахуванням інтересів усього суспільства, окремих його частин, кожної людини.
Розвиток суспільства завжди передбачає і стихійне, і свідоме розв'язання тих або інших суперечностей, тому що ніколи не буде досягнуто абсолютної адекватності суспільних законів і ступеня їх
пізнання. Інша річ, яким буде це співвідношення свідомого і стихійного; ступінь пізнання законів
суспільного розвитку поступово підвищуватиметься і, відповідно, зменшуватиметься елемент
стихійності у розв'язанні суперечностей.
У зв'язку із складністю характеру формування особи перед управлінням у цій галузі життя
суспільства постають такі проблеми:
– управління об'єктивними (щодо суспільства) умовами його буття та відповідними
соціальними процесами;
– управління об'єктивними (щодо особи) умовами її існування, які щодо суспільства в цілому є
сферою його суб'єктивної діяльності і підпадають під вплив його організуючої діяльності:
– управління власне суб'єктивним фактором впливу на особу, наприклад, управління процесами виховання в різних галузях суспільного життя;
– досягнення єдності впливу макро- і мікросередовища, а також управління впливом самого
мікросередовища.
Крім перелічених проблем, можна зазначити ще самовиховання людини як специфічну сферу
наукового управління формуванням особи, або як сферу, що безпосередньо граничить з науковим
управлінням. Оскільки особа є продуктом суспільних відносин, то для того, щоб змінити людину, треба
спочатку змінити самі ці відносини, які, в свою чергу, похідні від умов матеріального життя суспільства,
і насамперед від способу виробництва і його частини – виробничих відносин. Отже, управління процесами формування особи починається з свідомого, цілеспрямованого впливу на спосіб виробництва.
Разом з перетворенням економічних відносин змінюються надбудовні явища, які, будучи зрештою залежні від базису, водночас у значно більшій мірі піддаються цілеспрямованому впливові, якщо
суб'єктом його виступає соціальна організація, що виражає інтереси всього суспільства.
Політична організація суспільства, система освіти, культурно-ідеологічна діяльність, безумовно, залежать від базису, що спричинив їх. Разом з тим роль наукового управління в розвитку цих
інститутів дуже значна.
Щодо окремого індивіда дані соціальні умови виступають як категорія об'єктивна. Зайва річ говорити, яке велике значення мають вони для формування певних якостей. Суспільна активність людини, почуття колективізму безпосередньо залежать від правильної організації і функціонування
демократії; свідомість, загальноосвітній і культурний рівень – від характеру організації духовного життя тощо.
Формування особи в суспільстві відбувається як шляхом безпосереднього впливу об'єктивних
умов та виховної роботи соціальних інститутів (макросередовище), так і під впливом її безпосереднього оточення, особистих контактів, що становлять соціальне мікросередовище людини.
У системі "суспільство – колектив – особа" як діалектичній єдності загального, особливого і
одиничного можна виділити три проблеми: взаємовплив суспільства і особи, суспільства і колективу,
колективу і особи.
Суспільство виступає щодо колективу як первинне і визначальне, колектив – як вторинне,
похідне, але ця залежність не автоматична. Будь-який колектив лише в кінцевому підсумку, у загальних рисах відбиває пануючі у суспільстві відносини, доповнює і конкретизує їх залежно від своєї
специфіки.
Крім того, якщо йдеться про суспільство в цілому і про первинний колектив, то вплив першого
на другий не безпосередній, а опосередкований численними проміжними об'єднаннями. Так, наприклад, первинний трудовий колектив (дільниці, зміни, невеликого цеху) входить у склад більшого
об'єднання – підприємства, установи, які при сучасному ступені концентрації виробництва і управління
рідко можуть бути самі по собі первинними колективами, тобто об'єднаннями, де люди контактують
безпосередньо. Підприємство, у свою чергу, є частиною ще більшого об'єднання – фірми, тресту,
міністерства, галузі народного господарства або інших об'єднань, через які здійснюється вплив на колектив суспільства в цілому.
Первинні колективи неоднаково піддаються впливу суспільних відносин. Виробничий колектив
відбиває ці відносини найповніше; тут у конкретній формі виступають економічні, соціально-політичні,
ідеологічні та інші суспільні відносини, найбільшою мірою позначається виховна робота державних
структур.
Слід також мати на увазі, що в первинному колективі формуються складні психологічні
відносини, формальна структура доповнюється неформальною організацією. Тому посилення впливу
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з боку суспільства в цілому на мікросередовище з метою досягнення єдності виховного впливу на
особу становить одну з найскладніших проблем управління процесами формування особи.
Оскільки мікросередовище є похідним від цілого і відбиває загальні закономірності, то загальні
положення про управління процесами формування особи, можуть бути застосовані і до управління
колективом. Але, оскільки загальні закономірності проявляються в мікросередовищі в специфічних,
притаманних тільки йому формах, загальні положення про управління також можуть бути застосовані
інакше. З урахуванням специфіки й характеру первинних колективів.
Формування особи в первинному колективі має свої власні закономірності, притаманні тільки
цій сфері суспільного життя. Крім уже згадуваних психологічних відносин і формальної та
неформальної структури у формуванні особи необхідно враховувати відношення вертикальної
субординації і горизонтальної координації, вплив "психологічного мікроклімату", значну роль самої
особи в колективі та багато іншого.
Слід також мати на увазі, що будь-яка організація не здатна, та й не ставить собі за мету,
включити в себе особу повністю. Кожен член організації входить в неї лише частково і не тільки пасивно сприймає вплив організації, а й привносить у неї свої цінності, ідеали, мотиви, минулий досвід.
У рамках організації люди виступають як функціонери, але реально вони діють як індивіди, аж ніяк не
тотожні своїй функції. Тому вплив організації, первинного колективу обмежений, хоч ступінь впливу
може бути різним. Людина соціалізується, стає особою, засвоюючи наявні суспільні відносини, причому тим повніше, чим ширше коло цих відносин. Важливим фактором такого засвоєння є виховання і
навчання. Існування людини, тобто реалізація її соціальної сутності, залежить від способу життя,
визначається системою суспільних відносин.
Управління об'єктивними умовами життя особи призводить до організованого впливу на неї
соціального середовища в широкому розумінні слова, до погодженості та цілеспрямованості різних
ланок суспільного механізму по виробленню і вихованню певних суспільних характеристик, властивостей, якостей і рис людини. Але при всій їх важливості вони всі не виступають як щось зовнішнє по
відношенню до особи. Цей зовнішній вплив повинен бути доповнений впливом на внутрішній духовний
світ особи, на її ціннісні орієнтації, спонукання, потреби, інтереси тощо, на її розум і почуття. Тому
правомірно поставити питання про співвідношення всіх зовнішніх впливів і внутрішнього духовного
світу особи, про цілеспрямоване управління ним.
Сама по собі ця проблема не може бути відірвана від попередніх і протиставлена їм: все
управління формуванням особи спрямоване на вироблення певних якостей в людині, відбивається в її
свідомості, формує її, виражається в соціальне значущих діях особи, її громадській активності. Але
діяння цих впливів слід розглядати не тільки як зовнішнє, але і як внутрішнє відображення. Тому як
відносно самостійну можна сформулювати ще одну проблему – проблему управління поведінкою людини. Спираючись на закономірності цього управління, можна досягти відповідності внутрішніх переконань особи з суспільне корисними цілями і, врешті-решт, з інтересами самої особи.
Слід відразу ж зробити застереження, що необхідно розрізняти внутрішні переконання і
поведінку людини. Вони взаємозумовлені, але не тотожні. Людина може чинити так або інакше не
тільки за внутрішнім переконанням, але й завдяки нав'язаним їй ззовні нормативним вимогам:
дисципліні, громадській думці, юридичній регламентації тощо. Такі дії можна назвати внутрішньо немотивованими. А саму регламентацію – управлінням зовнішньою поведінкою людини.
Не заперечуючи позитивного значення і необхідності такої зовнішньої регламентації, слід,
однак, підкреслити, що найважливішим завданням наукового управління є все-таки цілеспрямований
вплив на внутрішню мотивацію дій, на внутрішнє духовне життя людини. Найважливіша роль щодо
цього належить моральному вихованню особи, що є основними внутрішніми мотивами дій та вчинків
людини. Причому (і це слід підкреслити особливо) йдеться не тільки про виховання певної моральної
свідомості (це лише перший ступінь), а й відповідних почуттів людини, в яких в емоційній формі
закріплюються її суспільне корисні якості. В цьому і полягає сутність вимог про виховання
переконаності та моральної чистоти особи.
Особа в суспільстві завжди керована, хоча, точніше кажучи, слід розрізняти управління особою
і управління (тим більш наукове) формуванням особи. В житті ці явища важко відрізнити одне від одного. Управління особою з боку суспільства, групи, колективу в різному співвідношенні, але завжди
має на меті як підпорядкування індивідуальних інтересів груповим, суспільним, – це і є власне
управління людиною, – так і наповнення індивідуальних інтересів суспільним змістом, тобто
Цілеспрямоване формування особи. Точніше кажучи, управління формуванням особи у вузькому
розумінні є прагнення того, щоб належне з точки зору інтересів суспільства стало для особи бажаним.
Управління формуванням особи на відміну від управління особою починається там і тоді, де і
коли індивідуальні інтереси, нахили, ціннісні орієнтації наповнюються суспільним змістом.
В управлінні особою можна умовно виділити три рівні:
– адміністративний, або авторитарний, тобто такий, що спирається на примус, зовнішній авторитет, нав'язаний людині законом, навіть якщо бажання або інтереси людини суперечать тому, що від
неї вимагають;
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– стимулюючий рівень, при якому зовнішньо нав'язана людині поведінка поєднується з частковим використанням її інтересів, коли належна поведінка ще не стала для людини її внутрішнім переконанням. Це своєрідний "соціальний контроль", який використовує всі засоби впливу для
регулювання зовнішньої поведінки людини;
– мотиваційний, або ціннісний рівень, суть якого полягає в тому, щоб управляти внутрішніми
інтересами та переконаннями особи, зробити суспільне необхідні інтереси й цілі свідомими переконаннями людини, поєднати їх з активною життєвою позицією.
Всі три рівні виправдані, вони рідко виступають у чистому вигляді. Однак співвідношення між
ними залежить від конкретних умов, "ситуації управління".
Управління процесами формування особи – це насамперед створення максимально сприятливих умов для її розвитку, реалізація її су і пісних сил і властивостей (в їх конкретно-історичному
розумінні, наскільки це допускають об'єктивні умови). По-друге, це цілеспрямований виховний вплив
на особу з метою якнайповнішого включення її в систему суспільних зв'язків, наповнення
індивідуальної свідомості суспільним змістом. Як за цілями, так і за методами наукове управління
формуванням особи пройняте гуманізмом, воно відповідає як інтересам суспільства, так і кожної
окремої людини і, отже, прогресивне у своїй основі.
Найважливішим завданням наукового управління формуванням особи є залучення кожної людини до активної діяльності в усіх сферах життя суспільства, перетворення її у свідомого творця
історичного процесу. Саме цим визначається врешті-решт розвиток як суспільства в цілому, так і
окремої особи.
Відповідність розвитку особи характеру та рівневі розвитку суспільних відносин може розглядатися як загальносоціологічний закон, а соціалізація індивідів – як найважливіший процес суспільного
розвитку. Загальносоціологічним законом є також безперервне зростання ролі особистісного фактора,
що зв'язане із зростанням освіти й культури, самосвідомості, уявлень про гідність особи (суб'єктивний
фактор), а також з ускладненням виробництва, всіх суспільних відносин (об'єктивний фактор). Особливо інтенсивно роль особистісного фактора зростає в сучасний період державотворення.
Людські якості формуються та розвиваються під дією найрізноманітніших умов природного та
соціального світу. Однією з таких найважливіших умов є діяльність. Остання є суттєвою, невід'ємною
характеристикою людини. Без неї неможливе існування людського роду. Діяльність являє собою основу культури, рушійну силу розвитку суспільства, людської спільності (суспільного класу, соціальної
групи, верстви, прошарку, колективу, суспільної організації, сім'ї та ін.) та особи. Тому суспільство,
соціальна єдність, індивід являють собою суб'єкт діяльності.
З філософської точки зору, однією з основних характеристик самодостатньої особистості, а такою
ми вважаємо ідеального менеджера, є здатність до самостійного мислення. Ця ознака передбачає
спроможність особистості формувати власні ставлення й переконання. За умов опанування системним типом мислення якісно змінюються уявлення людини про світ. Системне бачення середовища
людської життєдіяльності впливає на бачення людиною самої себе, свого місця в природному,
соціальному, інформаційному оточенні. У цьому міститься можливість уникнути негативних наслідків
інформатизації всіх сфер суспільного життя, насамперед, втрати реального зв'язку зі світом та заміни
його "віртуальною реальністю".
Світоглядна культура також передбачає уміння спілкуватися, що в наш час входить до числа
провідних характеристик культури особистості. Комунікація постає визначальним чинником людського
існування в інформаційному суспільстві. Проте, позитивні наслідки комунікації за допомогою сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій поєднуються з такими, які мають небажаний для людини
та суспільства негативний вплив. Прикладом цього є інтернет-залежність, яка поки що не визнана хворобою, але це реально існуючий негативний феномен. Зрозуміло, що така характеристика інформаційної
культури як культура спілкування має бути відповідною, тобто передбачати формування навичок вживання запобіжних заходів щодо небезпечних для фізичного та духовного здоров'я людини діянь. У такому
сенсі зростає ступінь свободи вибору, а сучасна людина, володіючи високою інформаційною культурою,
повинна вміти обирати з багатьох можливих варіантів такі, які є безпечними для неї.
Іншою особистісною характеристикою є глибока самосвідомість. Зміст її тісно пов'язаний з
розвитком філософського погляду на світ, на себе. Самодостатня особистість оцінює себе, свої дії,
можливості. Саме філософія є підставою рефлексивної переоцінки "базових інтелектуальних підстав"
життя. Лише філософська рефлексія здатна привести до усвідомлення раніше не усвідомлених переконань і уподобань, порівняти їх з іншими можливими уподобаннями та переконаннями, виявити їх
обмеженість, здійснити вихід за межі та сформувати більш адекватні підстави існування.
Наступна ознака сучасного менеджера – гнучкість. Нестабільність, кардинальні зміни у світі
людського буття здатні зламати лише жорсткі, світоглядні орієнтири людини. Та вони не в змозі розхитати та
порушити людину, яка здатна до постійного рефлексивного самоконтролю, до перебудови, яка може
розуміти, враховувати й оцінювати впливи змін зовнішнього світу, адекватно реагувати на них закономірними
і гнучкими змінами власної внутрішньої сутності. Увесь час випробовуючи, філософськи-критично переглядаючи "базові інтелектуальні підстави життя", враховуючи впливи на них ззовні, людина стає більш гнучкою
та стійкою, здатною вистоювати перед лицем сумнівів, безладдя, невизначеності й хаосу.
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Ще одна важлива характеристика самодостатньої особистості полягає у здатності до
творчості. Творча людина нестандартно вирішує будь-які питання у всіх сферах своєї життєдіяльності,
на всіх рівнях, а основою творчості, як відомо, є філософія.
Провідною рисою самодостатньої особистості, яку допомагає сформувати засвоєння
філософії, є чітко концептуалізована, добре продумана система цілісних уявлень у галузі моралі, мистецтва, політики, оскільки аксіологія як галузь філософії надає можливість людині визначити власні
ціннісні орієнтири, усвідомити сенс власного життя.
Підсумовуючи здійснений аналіз складових інформаційної культури менеджера, можна дійти
висновку, що в наявних характеристиках представлено два рівні розуміння основ інформаційної культури.
Один рівень розуміння пов'язаний з розкриттям змісту сукупності знань, навичок, вмінь як головної
змістовною одиниці культури, її інтегративного елемента, що безпосередньо відповідає діяльності людини
в інформаційному середовищі за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Другий
рівень розуміння пов'язаний з характеристикою необхідних змін світоглядної культури особистості
(світобачення, мислення, спілкування, співіснування з іншими людьми та ін.).
Світоглядне опанування феноменом інформації в будь-якому обсязі має не лише значення
побудови певного теоретичного каркасу світобачення, що є визнаною характеристикою духовної культури особистості; воно має безпосередній зв'язок з інструментальними навичками, необхідними
сучасній людині, створюючи підґрунтя розуміння того, що людина вміє робити та робить.
З погляду на філософські засади культури стає зрозумілою, "оживає" і набуває рис можливості
практичного впровадження в освітні системи модель формування інформаційної культури майбутнього менеджера-економіста, запропонована М.Г. Колядою [1].
Отже, враховуючи специфіку підготовки майбутнього менеджера та застосувавши філософський
особистісний підхід, виділимо у моделі формування інформаційної культури такі основні складові:
– інформаційна культура відносин (впливу) та інформаційна культура довіри( взаємодії);
– інформаційна культура знань,
– інформаційна методична культура.
Інформаційна культура відносин охоплює: інформаційну культуру ставлення до навколишнього світу; інформаційну культуру міжособистісних стосунків; інформаційну культуру ставлення до самого себе; інформаційну культуру відносин людина – комп'ютер.
Компонент інформаційної культури міжособистісних відносин безпосередньо пов'язаний з
професійною діяльністю майбутнього менеджера. Саме інформаційна культура впливу як вид
інформаційної культури міжособистісних відносин більше притаманний майбутнім менеджерам –
економістам і керівникам виробничих підрозділів. Здобута інформація може використовуватись як для
керування своїми підлеглими, так і для впливу на процеси управління економікою фірми в цілому. Адже здобута інформація може використовуватись як для керування своїми підлеглими, так і для впливу
на процеси управління економікою фірми в цілому. Характерним для цієї культури інформаційним
поводженням є контроль.
У культурі взаємодії менеджери повинні довіряти один одному і обмінюватись інформацією,
важливою для удосконалення процесів організації господарської діяльності підприємства, вивчення
ринкового попиту, збуту продукції, реалізації послуг. Формування інформаційної культури довіри
здійснюється в процесі безпосереднього обміну інформацією про можливі зриви і провали,
необхідного для розв'язання проблем та адаптації до змін економічної ситуації на фірмі.
Інформаційна культура знань містить: інформаційну культуру знань про самого себе як
майбутнього менеджера; інформаційну культуру професійних знань майбутнього фахівця в галузі
економіки; інформаційну культуру знань про комп'ютерну техніку; інформаційну культуру знань про
інформаційні технології. Сюди можна віднести вже здобуті знання про природу, суспільство, мислення, іншу техніку( у тому числі офісну), способи її роботи тощо.
Перехід до інформаційного суспільства потребує від фахівця-управлінця швидкого сприйняття
й обробки інформації, оволодіння сучасними засобами, методами і технологіями роботи з комп'ютером.
Нові умови роботи зумовлюють відчутну залежність людей від ступеня їх інформованості, тому зараз
уже недостатньо вміти самостійно нагромаджувати та опрацьовувати інформацію, необхідно
оволодівати такими технологіями роботи з інформацією, які допускають прийняття рішень на основі
нагромаджених різноманітних знань. Це означає, що людина повинна мати певний рівень професійної
культури для роботи з інформацією. Для професійного рівня інформаційної культури майбутнього
фахівця знання, уміння і навички характеризуються специфічністю, більшою складністю і водночас
обмеженістю галузі застосування. Вони пов'язані з майбутньою професійною діяльністю спеціаліста,
дисциплінами, що формують її основу. Для вищого (логічного) рівня інформаційної культури знання,
уміння і навички також мають міжпредметний і водночас професійний характер [1]. Проте вони
відрізняються від базових ступенем складності і зумовлені творчим мисленням, гнучкістю, можливістю
здійснювати аналіз і синтез, комбінувати раніше засвоєнні знання, уміння і навички, приймати рішення
в нестандартних ситуаціях, вести альтернативний пошук засобів і способів розв'язання управлінських
задач. Іншими словами, майбутній менеджер повинен бути не тільки грамотним фахівцем, а й
всебічно розвиненою конкурентоспроможною особистістю.
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Інформаційна методична культура охоплює: інформаційну культуру самовдосконалення;
інформаційно-методичну культуру прийомів професійної діяльності; інформаційно-методичну культуру
вивчення комп'ютерної техніки; інформаційно-методичну культуру вивчення інформаційних
технологій; інформаційно-методичну культуру прийомів пошукової діяльності.
Знання про цілі, засоби, об'єкт, результати, прийоми процесу навчання, тобто про всі його
компоненти, у тому числі і знання про самого себе як про того, якого навчають, є першим елементом
методичної культури. Другим елементом є прийоми професійної діяльності, що ґрунтуються на навичках, які становлять досвід роботи. Саме на їх основі здійснюється репродукція методичної культури,
відтворення вже досягнутого.
Сама репродукція засвоєного не може гарантувати розвиток культури, тому необхідно
виділити третій елемент методичної культури – творчість, тобто продукування нового у навчанні.
Знання, уміння, здібності до творчої діяльності через інформаційну культуру переходять у вищий (логічний) рівень інформаційної культури менеджера.
Четвертим елементом методичної культури є досвід емоційного ставлення до своєї професійної
діяльності. Поява такого досвіду, як здобуття знань, оволодіння прийомами, їх творчого застосування –
усе це пов'язано з професійною діяльністю і спрямовано на систему цінностей певної людини, тобто заради чого вона займається управлінням. Засвоюючи елементи методичної культури, майбутній менеджер піднімається на відповідні рівні свого професіоналізму. Процес становлення рівня майстерності
зумовлюють два чинники: рівень грамотності та певні якості менеджера як індивідуальності. Так,
успішному менеджеру треба позбутися особистісних рис характеру (дратівливість, поспішність або
повільність у прийнятті рішень, невитриманість, песимізм, відсутність ризикових операцій), які гальмують
становлення його методичної майстерності.
Складові інформаційної методичної культури перегукуються із структурними елементами
інформаційної культури відносин і загальних знань. Це ще раз підтверджує, що вичленувати в чистому
вигляді окремі складові інформаційної культури майбутнього фахівця просто неможливо. Її елементи
взаємозумовлені, що свідчить про їх багатоплановість і багатозначність, необхідність особистісного
системного підходу до їх формування.
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ІДЕЯ КОЛЬОРУ В КОНТЕКСТІ
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СПРИЙНЯТТЯ
Дослідження присвячено аналізу феноменологічного трактування особливостей сприйняття. Деталізуються підходи до проблеми тлумачення феномена кольору, виявляється його специфіка. З позиції видатних феноменологів обґрунтовується актуальність принципу синестезії у
контексті сприйняття кольору.
Ключові слова: феноменологія, сприйняття, колір, синестезія, інтерсенсорність.
The article is devoted to the problem of person’s perception. The research shows phenomenological
interpretations concept of color and principles of its perception.
Keywords: phenomenology, color, perception.
Проблема пошуку духовних орієнтирів є одним із нагальних завдань сучасного суспільства. У
цьому контексті актуалізується гостра потреба у формуванні нової парадигми світосприйняття. Важливо, щоб нова парадигма розширювала світогляд людини від раціонально-прагматичного інтересу до
духовно-трансцендентних сенсів існування.
Цілком закономірно, що посилюється актуальність аналізу такого універсального та багатогранного феномена, як колір. З одного боку, маємо численні дослідження кольорової проблематики у
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найрізноманітніших галузях наукового знання (Б.А. Базима, Я.Л. Обухов, М.В. Нелюбова, В.Б. Колосова та ін.), а з іншого – недостатність теоретичних узагальнень щодо проблеми кольору у філософській
сфері (А.А. Ісаєв), зокрема феноменології. Зазначеними положеннями зумовлена актуальність даного
дослідження.
Метою статті є з’ясування особливостей трактування кольору у феноменологічних підходах
Ж.-П. Сартра, Л.Ландгребе, М. Мерло-Понті. Відповідно, щоб реалізувати завдання дослідження, потрібно, по-перше, проаналізувати тлумачення акту сприйняття цими авторами. А, по-друге, звернутися
до їх естетичних поглядів, в межах яких розглядається проблема сприйняття кольору.
Передусім звернемося до концепції французького феноменолога Моріса Мерло-Понті, в якій
він подає розуміння сприйняття. Варто зауважити, що автор критикує як емпіристські, психологічні, так
і інтелектуалістські підходи до тлумачення сприйняття, оскільки вони однобоко і механістично підходять до даного питання, абсолютизуючи роль свідомості чи зводячи процес пізнання до відношення
"стимул-реакція". Сприйняття Мерло-Понті хоче показати і інстинктивну інфраструктуру, і як вибудувану розумом суперструктуру. Якщо ми будемо тлумачити сприйняття як знання, забуваючи про екзистенційну основу, тим самим прийматимемо сприйняття як даність, забуваючи про основний момент
сприйняття – виникнення істинного і точного світу. В свою чергу, рефлексія лише тоді досягне центру
феномена, якщо буде здатна пояснити його причетність життю та раціональну інтенціональність.
Сприйняття виходить на світ самих речей. Ми так вплетені у цей світ, що не можемо "вирватися" за
його межі, щоб перейти до усвідомлення цього світу. Сприйняття – це акт такого роду активності, в
якій неможливо відокремити сам акт і об’єкт, на який він спрямований. Те, що сприймається, і саме
сприйняття мають з необхідністю одну й ту ж саму екзистенційну модальність, тому що ми не можемо
відокремити від сприйняття те усвідомлення досягнення самої речі, яким сприйняття володіє, чи яким,
точніше, являється. Людина, яка сприймає, не розпластана перед собою, як це має бути у випадку зі
свідомістю, вона наділена історичною щільністю, свого роду перцептивною традицією і стикається з
реальністю. В рамках сприйняття людина не мислить об’єкт і не мислить себе мислячою об’єкт, вона
тісно пов’язана з об’єктом і невіддільна від того тіла, яке знає про цей об’єкт більше, ніж людина знає
про світ, про мотиви і засоби, якими вона володіє для синтезування цього об’єкту. У цьому первинному перцептивному акті, який досягається за умови повного співпадіння з актом сприйняття і відмови
від критичної установки, людина здатна переживати єдність суб’єкта та інтерсенсорну єдність речі,
вона мислить їх інакше, ніж рефлексивний аналіз і наука [5, 305].
Піднімаючи питання кольору, ми зіштовхуємося з універсальністю переживання кольору у повсякденному житті та складністю однозначного та вичерпного тлумачення цього феномену в теоретичному відношенні. Здається очевидним, коли говоримо: я відчуваю червоне, блакитне, холодне,
гаряче. Але, насправді, щоб розрізнити, приміром, два кольори (червоний й зелений), потрібно, щоб
вони утворювали перед спостерігачем певну картину (можливо й без конкретного місцеположення),
тобто "вийшли, так би мовити, за рамки суб’єкта". Мерло-Понті наголошує на тому, що червоне і зелене не є відчуттями, вони – те, що відчуваємо, відповідно якість не є елементом свідомості, але виступає властивістю об’єкта. Замість того, аби надати нам простий засіб розмежування відчуттів, якість
(що відчувається нами, якщо взяти її у тому досвіді, який нам відкриває цю якість) постає настільки ж
багатою і неясною як і видовище сприйняття. Та чи інша якість, за допомогою якої емпіристи намагалися визначити відчуття, насправді, є не елементом свідомості, а її об’єктом, це вторинний об’єкт наукового знання. Мерло-Понті наголошує на тому, що по відношенню до якості ми можемо припуститися
наступних помилок: по-перше, коли ми робимо якість елементом свідомості, тоді як для останньої
якість виступає як об’єкт, коли ми ставимося до якості, як до враження, ненаповненого смислом, хоча
якість завжди несе якісь смисли; по-друге, коли вважаємо, що цей смисл і цей об’єкт є визначеними і
самодостатніми. Обидві помилки виникають внаслідок наївної віри в оточуючий світ. "Колір, ще до того, коли стане видимим, передбачається певною тілесною настановою, яка тільки йому і відповідає і
точно його визначає: відчувається якийсь рух в тілі – зверху – вниз, відтак, це не може бути зелений –
тільки синій" [5, 270]. Відтак, властивість не реєструється суб’єктом відчуття як деяким нерухомим середовищем, що відчуває вплив з боку властивості і модифікується нею. Суб’єкт відчуття виступає
своєрідною здатністю, яка виникає, або діє одночасно з певним середовищем свого існування, одним
з чинників творення якого і може виступати колір. Тіло повністю або частково орієнтується на певні
форми обертання і наповнення простору, які формуються кольорами. У процесі сприйняття суб’єкт
відкривається об’єкту, але "відкривається" таким чином, як того вимагає принцип, структура об’єкту.
Фактура кольору вимагає точки зору, яку повинен зайняти суб’єкт, щоб сприйняти колір. Аналіз рухової звички як розширення меж існування знаходить своє продовження в аналізі перцептивної звички як
опанування світу.
З іншого боку, будь-яка перцептивна звичка є водночас звичкою руховою, схоплення значення
й у цьому випадку здійснюється через посередництво тіла. У відповідності до того, чи ми концентруємо погляд на якомусь одному об’єкті, чи переводимо погляд з одного на інший, чи цілком віддаємося
видовищу, один і той самий колір уявляється нам як колір поверхні (тобто, він розміщений у певному
місці простору, охоплює об’єкт), то перетворюється на атмосферний колір (який розливається навколо
об’єкта); чи, коли ми відчуваємо колір як вібрацію власного погляду; чи, коли він повідомляє всьому

21

Філософія
Філософія

Бельдій
БойкоО.В.В.І.

нашому тілу певний спосіб існування, повністю нас заповнює і не являється більше кольором [5, 292].
Реальний колір зберігається не як видима чи мислима властивість, але через деяку несенсорну присутність.
На думку Мерло-Понті, фізика, як і психологія, дає кольору довільне визначення, яке в реальності відповідає тільки одному з проявів кольору і, яке довгий час приховує від нас решту його проявів.
Зокрема, Герінг наполягав, щоб при вивченні і зіставленні кольорів використовувався лише чистий
колір, щоб всі зовнішні обставини лишилися осторонь. На його думку, варто працювати не з тими кольорами, які належать об’єкту, а з quale, властивістю, неважливо поверхнева вона, чи заповнює простір, властивістю, яка існує для себе без конкретного носія. Кольори спектру приблизно відповідають
цим умовам. Але ці кольорові площини в дійсності є однією з можливих структур кольору, і вже колір
листка паперу чи колір поверхні не підвладний одним і тим самим законам. Диференціальні пороги у
випадку кольорів поверхні нижчі, ніж у кольорових просторах. Кольорові простори локалізуються на
певній відстані, але доволі невизначено; вони мають пористий вигляд, в той час, як кольори поверхні є
щільними і тому зупиняють погляд на собі; кольорові простори завжди паралельні фронтальній площині, а кольори поверхні можуть представляти різні напрямки; нарешті, кольорові простори завжди
являються дещо пласкими і не можуть набувати деякої форми, вигинаючись чи розтягуючись по поверхні, не втративши при цьому власної характерної властивості. Можна ще згадати про колір прозорих
тіл, який існує у тривимірному просторі: відблиск, палючий колір, променистий колір і колір освітлення
в цілому, який настільки не співпадає з кольором джерела світла, що художник може репрезентувати
перший через розподілення світла і тіні, не зображуючи другого.
Помилково буде вважати, що мова йде про різні способи сприйняття кольору, який залишається незмінним сам по собі, про різні форми, які надаються одній і тій самій чуттєво доступній матерії. В
дійсності, ми маємо справу з різними функціями кольору, коли так звана матерія зникає, оскільки її
оформлення досягається шляхом зміни самих властивостей чуттєвого сприйняття. Колір набуває онтологічної функції, перевищує себе сам собою: досить йому стати кольором освітлення, домінуючим
кольором поля, він перестає бути тим чи іншим кольором і стає здатним зображати будь-які речі. Одним рухом він подає себе як щось особливе і перестає бути видимим як особливе [4, 194].
В контексті дослідження заявленої проблеми доречно звернутися до міркувань Мерло-Понті
щодо кольору в художній творчості і, зокрема, у художньому сприйнятті. Феноменолог у праці "Феноменологія сприйняття" цитує Сезанна: "Малюнок і колір – суть одне; і по мірі того, як ми пишемо фарбами, малюємо, досягаємо більшої гармонії кольору, малюнок набуває точності… Коли багатство
кольору виявлено, форма набуває своєї повноти" [5, 413]. Нижче автор наводить приклад дії кольору:
"Коли я дивлюся на сліпучо-зелений колір вази, намальованої Сезанном, колір не примушує думати
мене про кераміку, він представляє її мені, вона там, зі всією своєю тонкою і гладенькою поверхнею".
А одна з останніх праць Мерло-Понті "Око і Дух" повністю присвячена питанням художньої творчості.
На його думку, живопис надає видимого буття тому, що звичайне, буденне бачення покладає невидимим, він робить так, що ми вже не потребуємо "м’язевого відчуття", аби володіти об’ємністю світу.
Якби нам потрібно було б відповісти на питання, де знаходиться картина, на яку ми дивимося,
ми б напевно розгубилися. Тому що ми не розглядаємо її як річ, не фіксуємо її в тому місці, де вона
розміщена, наш погляд блукає і губиться в ній, і ми, радше, бачимо не її, але – за її участі [1, 17]. Картина, в кінцевому підсумку, може бути співвіднесена з будь-якою емпіричною річчю, при цьому будучи
вже "самозображувальною". Вона може бути демонстрацією чи зображенням чогось, тільки будучи
"репрезентацією нічого", створюючи "шкіру речей", аби показати, як речі перетворюються на речі, а
світ – на світ [1, 43].
Мерло-Понті визначає колір місцем, де сходяться наш мозок і універсум. Саме надаючи перевагу кольору, належить розколоти форму-шкаралупу, форму-виставу. Але мова йде вже не про кольори, "подібні до кольорів природи". Мова йде про кольоровий вимір, який творить із самого себе і для
самого себе тотожності і відмінності, текстуру, матеріальність, дещо суще. На думку дослідника, немає якогось загального рецепту зображення видимого. І колір, взятий ізольовано, може бути таким же
рецептом як, наприклад, простір. Основний мотив звернення саме до кольору в тому, що завдяки йому ми більшою мірою наближаємося до "серцевини речей", але сама серцевина речей лежить по той
бік кольору-оболонки в такій мірі, як і по той бік простору-оболонки [1, 43]. Істина в тому, що жоден засіб вираження не може розв’язати проблеми живопису, не перетворюючи останній на сукупність технічних прийомів, оскільки жодна із символічних форм не діє подібно до стимулу. Цей вплив
здійснюється усім контекстом твору, а не посередництвом омани зору.
Отже, підсумовуючи погляди Мерло-Понті щодо феномену кольору, зауважимо наступне. Поперше, у процесі аналізу сприйняття колір-якість часто виступає як колір-функція, чим пояснюється
неоднозначність впливу одного і того ж кольору в різних його конфігураціях. По-друге, певний колір
передбачає визначений тип поведінки суб’єкта по відношенню до нього. При цьому суб’єкт відчуття не
є деяким пасивним середовищем, що зазнає впливу з боку властивості і модифікується останньою.
Суб’єкт відчуття виступає як певного роду здатність, що народжується і діє одночасно з певним середовищем свого існування. По-третє, аналізуючи колір, як певну якість, неможливо заперечувати, або, з
іншого боку, абсолютизувати його інформативні функції. Оскільки, очевидно, що колір-якість несе в
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собі повідомлення певного характеру, але його тлумачення обумовлюється багатьма факторами: формою, освітленням, культурними та історичними умовами. По-четверте, застосування кольору в художній творчості допомагає наблизитися до суті зображених речей, але, знову ж таки, не варто
уніфікувати даний підхід, а, слід розглядати його у комплексі з іншими живописними прийомами.
Аналізуючи погляди Мерло-Понті, можемо провести деякі паралелі з висновками іншого феноменолога, асистента Е. Гуссерля, Людвіга Ландгребе. Зокрема у своїй праці "Що таке естетичний
досвід?", намагаючись визначити сутнісні риси естетичного досвіду, він розглядає поняття досвіду
взагалі, процесу сприйняття та місця в ньому системи кінестезичних рухів. Уточнюючи розуміння досвіду, Ландгребе наголошує, що досвід ніколи не є лише досвідом дечого, але завжди і внутрішнім досвідом того, хто його переживає. Також не піддається сумніву, що передумовою будь-якого досвіду
постає чуттєвість. "Чуттєва зустріч" – це базис будь-якого досвіду, в тому числі і естетичного. "Чуттєва
очевидність" є останньою інстанцією, до якої можемо апелювати для підтвердження досвіду. Чуттєвість виступає не чистою пасивною сприйнятливістю суб’єкта до певного впливу, але – як спонтанна
гра кінестезичних рухів, в яких наш світ відкривається для нас. "Світ", взятий конкретно, є не чим іншим, як ігровим простором можливостей саморуху. В цьому смислі розвитку самосвідомості "я мислю"
має передувати досвід саморуху, який є базовою умовою будь-якого виду досвіду. Але цю "умову можливості" ми отримуємо не шляхом зворотного аналізу від досвіду до його основи, а в – самому досвіді здійснення руху до будь-якої рефлексії з приводу досвіду. Здійснення і внутрішній досвід здійснення
постають тут перед суб’єктом в безпосередній єдності. Той, хто перебуває в русі, цілком входить у те,
що трапляється, і для цього не потрібно самосвідомості, яка артикулюється в мові по типу "я мислю".
Примат руху дозволяє зрозуміти той першопочатковий інтерес, який все живе проявляло по відношенню до рухів, що відбувалися в його оточенні: те, що рухається, чітко виділяється на своєму тлі.
Так само, як і Мерло-Понті, Ландгребе вказує на тогочасне досягнення гештальтпсихології, яке
відкрило значення відношення "фігура-тло" для будь-якого досвіду. На думку автора, в традиційному
розумінні не враховувався факт: те, що збуджує сприйняття, завжди "кидається в очі", оскільки різко
контрастує зі своїм тлом. Тло, безумовно, також знаходиться у полі зору. В такому випадку, вплив, що
містить цю відмінність "фігура-тло", має складну структуру. Повертаючись до питання кольору речей
сприйняття, Ландгребе, підкреслює, що ми можемо зберегти найменування за кожним з кольорів пофарбованої поверхні, але подібні означення не будуть вірними: якщо ми ще можемо певним чином
означати кольори, наприклад, по відношенню до картини, то у випадку сприйняття предметів дійсності, зробити це буде проблематично, оскільки колір заповнює простір. Цей атмосферичний характер –
"характер-настрій" (на який теж, до речі, вказує Мерло-Понті) – має велике значення для естетичного
досвіду. Але для нас важливо відмітити лише те афективне значення кольору простору для кінестезичних рухів. Наприклад, темне тло може бути як нейтрально-байдужим, так і загрозливим, і в цьому випадку у русі спостерігатиметься спроба ухилитися від нього. Можлива і інша ситуація, коли тло, ніби,
"запрошує" зануритись, поринути в себе посередництвом кінестетичних рухів. Оскільки пробудження
сприйнятливості базується на тому, що "кидається в очі", то можна передбачити, що воно вже містить в
собі мотивацію подальших рухів. Доречно згадати Мерло-Понті, який вказує, що колір, ніби сам запрошує до себе і вимагає, щоб тіло людини відкрилося певним способом, аби сприйняти цей колір. Вважалося, що спочатку потрібно сприйняти річ, а вже потім виявити всі її ознаки (колір, твердість, м’якість
тощо). Але, на думку Ландгребе, річ як предмет сприйняття, взяту у всій її чистоті з усіма матеріальними
і каузальними властивостями, ніхто ніколи не бачив. Річ – це завжди результат абстракції тих "первинних властивостей", в яких явлене показує себе таким, яким воно нам уявляється "суб’єктивно".
З усього вищесказаного, можна підсумувати: феноменологічний аналіз і опис чуттєвої зустрічі
вказують на те, що як об’єктивно визначений факт неможливо віднайти ніде у світі, але, що кожний
знає, виходячи з власного досвіду, тому, що йому доводилось здійснювати чуттєві рухи без будь-якої
попередньої рефлексії відносно них. В цьому відношенні можна розглядати сукупність цих загальновідомих чуттєвих дій як те, що властиво всім людям і що їх поєднує як загальне, вони торкаються базової умови будь-якої можливої комунікації (згадаймо поняття перцептивної традиції у Мерло-Понті).
Очевидно, що загальне уявлення про ці звичні кінестетичні рухи, ми можемо отримати лише завдяки
рефлексії. Але ніяка рефлексія не створює нічого нового, а тільки тематизує те, що відбулося і, останнє, завдяки цій тематизації, може бути виражено в мові. Будь-який кінестетичний порух є відповіддю
на чуттєве враження. Але опис того, що створює це враження, не можна вважати вичерпним, якщо
при цьому згадуються лише акустичні, візуальні, тактильні ознаки. Справа в тому, що "ефект впливу"
може бути непередбаченим чи несподіваним; крім цього він може мати різні відтінки: бути привабливим чи, навпаки, відштовхуючим [3]. Мерло-Понті у своїй критиці емпіризму та інтелектуалізму, теж
вказує, що при аналізі сприйняття слід враховувати: суб’єкта сприйняття ми ніколи не можемо уявити
у "певному вакуумі", він завжди перебуває у контексті, обумовлений історичними та культурними особливостями, емоційним станом. Відтак, сприйняття одного і того самого об’єкту одним і тим самим
суб’єктом може давати непередбачуваний результат в залежності від горизонту сприйняття.
Доречним у контексті дослідження заявленої проблеми буде звернення до ідей французького
філософа Ж.-П. Сартра. Зокрема, у своїй праці "Буття і Ніщо" мислитель аналізує проблему сприйняття якості (до якої ми відносимо колір). Якість часто тлумачилась як суб’єктивне визначення, а її буття
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змішувалося із суб’єктивністю психічного. Але жовтизна лимона не є суб’єктивним способом сприйняття лимона, вона "є" лимон. Помилково також стверджувати, що об’єкт з’являється у вигляді пустої форми, що утримує сукупність різнорідних якостей. В дійсності, лимон, наприклад, цілком сприймається
посередництвом своїх якостей, кожна з яких цілісно поєднується з іншими: кислота лимона являється
його жовтизною, а жовтизна – кислотою. Сартр вказує, що поїдається також і колір тістечка, а смак
тістечка – це засіб, який відкриває форму і колір. Мінливість, теплуватість, блакитний колір, рух хвиль
басейна даються відразу одне через інше. Саме цей факт добре доводить досвід художників, особливо Сезанна. На думку Сартра, форма сама являється кольором і світлом, тому, коли художник міняє
один з факторів (колір, форма, світло), інші також змінюються, не тому, що вони пов’язані невідомо
яким законом, але тому, що всі вони постають на основі одного і того самого буття. У цьому смислі
будь-яка якість буття є все буття; воно не якийсь зовнішній аспект буття. Якість і є буття, що повністю
розкривається у межах наявного. Інтуїція якості зовсім не є пасивним спогляданням даного. Сприймати червоне як колір цього зошита – означає самому відображатись як внутрішнє заперечення цієї якості. Сприйняття якості не являється "наповненням", але повідомленням з пустоти. Ми краще пізнаємо
першопочатковий феномен сприйняття, наполягаючи, що ми маємо близьке відношення до певної
якості, але варто зауважити, що ця близькість передбачає деяку дистанцію. Аналізуючи відношення
"фігура-тло", Сартр вказує, що форма повністю насичена тлом, вона утримує його в собі як власну недиференційовану щільність. Якщо ми осягаємо шкірку як зелену, її "блиск-шорсткості" відкривається
як внутрішній недиференційоване тло і повнота буття зеленого. Тут не знаходимо жодного абстрагування, що розділяє єдине, через яке маніфестує себе буття [6].
Для повнішого розкриття проблеми тлумачення кольору, пропонуємо звернутися до естетичних поглядів Ж.-П. Сартра. В одному зі своїх творів мислитель піднімає питання про тип існування
твору мистецтва. Він відстоює позицію, що естетичний об’єкт (саме про нього ми кажемо, що він "хвилює", "зображений з витонченістю" і т.п.) в картині – це ірреальне. Картина має розумітися як матеріальна річ, яку час від часу (в моменти, коли глядач займає позицію "того, хто уявляє"), відвідує
ірреальне, яке якраз і являється намальованим об’єктом. На думку автора, помилково вважати, що
художник спочатку має ідею в образі, який потім він реалізує на полотні. Художник не реалізує свій
психічний образ, він створює такий матеріальний аналог, що кожен, хто його розглядає, здатний вловити сам образ. Але, навіть, наділений аналогом, образ залишається лише образом. Кожен дотик пензля був даний у зв’язку з ірреальним синтетичним ансамблем, і мета художника полягає у створенні
реального ансамблю тонів, який дозволить ірреальному проявити себе. Картина функціонує ще і як
аналог. Те, що постає через неї є ірреальним ансамблем нових речей, об’єктів, яких ми ніколи не бачили і ніколи не побачимо. Останні не існують ні в картині, ніде в світі, вони лише проявляються через
полотно і опановують ним посередництвом деякого різновиду опанування. Саме цей ансамбль ірреальних об’єктів ми можемо визначити як красу.
Аналізуючи проблему кольору, Сартр відстоює позицію, що естетична насолода не може обумовлюватися задоволенням чуттів від кольору, фактично даного в природі. Нас вводить в оману реальне і чуттєве задоволення, яке надають реальні фарби на полотні. Прекрасним може бути колір,
якщо він сприймається як частина ірреального ансамблю. Сартр наводить приклад з червоним килимом: "Наприклад, ця червоність килиму біля столу. Вона ніколи не може бути чистим кольором. Художник, навіть, якщо він стурбований лише чуттєвими співвідношеннями форми і кольору, вибирає
килим, аби подвоїти чуттєву цінність даної червоності: відчутні на дотик елементи, наприклад, мають
бути через неї інтенціональними, вона пухнаста ця червоність, тому, що килим виготовлено саме з
такого матеріалу. Без цієї характерної "пухнатості" кольору щось було б втрачено. Очевидно, також,
що килим намальовано там заради червоності, а не навпаки – червоність заради килима. Але, якщо
Матісс швидше обрав килим, ніж листок сухого лощеного паперу, то зробив він це через особливу
альмагамму, яку утворив би колір, щільність і відчутні якості вовни. Насолоджуватися червоністю можна тепер, лише схоплюючи її як червоність килима, тобто, як дещо ірреальне. І те найсильніше в контрасті червоності із зеленим кольором стіни, було б втрачено, якби ця зеленість не була такою
неймовірною і холодною, саме як цей зелений колір стіни" [2, 19].
Таким чином, автор приходить до висновку, що співвідношення кольору і форми отримує свій
істинний смисл лише в ірреальному. Що стосується естетичної насолоди, то вона реальна, але незбагненна для самої себе, якщо створена реальним кольором. Колір виступає як спосіб сприйняття ірреального об’єкту, останній не спрямований на реальну картину, а слугує конституюванню уявного
об’єкта через реальне полотно. Як бачимо, для Сартра колір постає лише як засіб для сприйняття ірреального ансамблю, який є джерелом естетичної насолоди. Повертаючись до останньої, зауважимо,
що автор порівнює її зі сном: "Естетичне споглядання – це спровокований сон, перехід до реальності є
справжнім пробудженням. Краса – це цінність, яку можна застосувати лише до уявного, і яка містить у
своїй сутнісній структурі неантизацію (феноменологічне "знищення") світу" [2, 24].
Отже, приходимо до висновку, що колір постає досить складним і неоднозначним об’єктом дослідження. В даній роботі ми розкрили суть підходів до тлумачення кольору, в контексті феноменологічної концепції сприйняття. У своїх дослідницьких розвідках М.Мерло-Понті, Ж. Поль-Сартр та
Л.Ландгребе відштовхуються від тези про синкретичний характер сприйняття. Відомі філософи вказу-
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ють на "зануреність" суб’єкта сприйняття в життєсвіт, також – на синергію тіла та інтерсенсорний характер сприйняття об’єкта. Суб’єкт сприйняття, в свою чергу виступає не як пасивна мішень для зовнішніх впливів різних якостей та подразників, але – як відповідна здатність, що народжується і діє
відповідно до якості, яка створює певного роду середовище. Такою якістю в даному випадку,постає
колір. Останній може набувати онтологічної функції, виступати у ролі тла чи освітлення. При аналізі
смислового чи символічного навантаження кольору окремої речі необхідно враховувати вищезазначений факт. Колір здатний створювати "характер-настрій" сприйняття, а отже – визначати тип кінестезичних рухів суб’єкта сприйняття. Виходячи з функціонального потрактування кольору в художній
творчості, Сартр і Мерло-Понті наголошують на тому, що колір відіграє неабияку роль у вираженні "ірреального ансамблю" у живописі. При цьому дослідники застерігають нас від крайнощів та абсолютизації значення кольору-форми.
Використані джерела
1. Ландгребе Людвиг. Что такое эстетический опыт?/ Л. Ландгребе// Современная западно-европейская и
американсткая естетика. – М.: Университет, 2002. – С.206–222.
2. Мерло-Понти Морис. Феноменология восприятия/ Морис Мерло-Понти; [Пер. с франц.]. – СПб.: Ювента. Наука,1999. – 610с.
3. Мерло-Понти Морис. Око и Дух/ Морис Мерло-Понти; [Пер. с франц.]. – М.: Искусство,1992. – 62с.
4. Мерло-Понті, Моріс. Видиме й невидиме: З робочими нотатками/ Моріс Мерло-Понті; [Пер. с фр.]. –
К.:Вид. дім. КМ Академія, 2003. – 268с.
5. Сартр Жан-Поль. Произведение искусства / Ж.-П. Сартр// Современная западно-европейская и американсткая естетика. – М.: Университет, 2002. – С.17 – 24.
6. Сартр, Жан-Поль. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/sartr03/txt05.htm

УДК 1(09)4/9

Тетяна Антонівна Возна
викладач Тернопільського національного
економічного університету
©

ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНОЇ ЄДНОСТІ У "ТРЕНОСІ"
МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО
У статті досліджується один з найвідоміших творів Мелетія Смотрицького "Тренос". Відзначається його роль у формуванні адекватного образу православної церкви крізь призму світобачення та світовідчуття того часу. Особлива увага приділяється питанню, яке викликало
найбільшу полеміку – проблемі єдності "Русі з Руссю" та можливості його вирішення у викладі
М.Смотрицького.
Ключові слова: Східна церква, православна віра, концепція, історичний процес, людське буття.
In the article probed and analysed one of the known works of Meletiya Smotrickogo "Trenos". His
role in forming of adequate appearance of orthodox church through the prism of attitude and attitude is
marked that time. The special attention applies on a basic question round which a polemic – problem of unity
of "Rus was with Rus" and as he can be decided in opinion of M.Smotrickogo.
Keywords: East church, orthodox faith, conception, historical process, human life.
Немає сумніву, що "візитною карткою" творчості М.Смотрицького (бл.1572-1633) є його "Тренос, або Плач Єдиної Святої Всесвітньої Апостольської Східної Церкви" (1610). Можна сказати, що
"Тренос" нерозривно пов'язаний з ім’ям М.Смотрицького так само, як "Кобзар" із Тарасом Шевченком
та "Енеїда" з Іваном Котляревським.
Дана праця досліджувалася багатьма науковцями, проте вони більше звертали увагу на літературні та релігійні аспекти твору. Серед них Б.Курилас, М.Соловій, М.Грушевський, Е.Прокошина,
В.Короткий, П.Яременко, С.Єфремов, П. Кралюк, С.Бабич та інші.
Всі вони майже одностайно відзначають величність "Треносу". Так, М.Соловій стверджує:
"Своїм пламенним і вимовним стилем "Тренос" виріс у найкращий твір православної полеміки і став
немов настільною книгою, немов євангелією для православних, противників Католицької Церкви і
примату Римських Папів" [7, 176]. М.Грушевський пише, що: "Ще один твір у довгім ряді теологічних
писань першого відродження, як останню ланку в сім ланцюгу, я хочу поставити тут – "Тренос" Смотрицького-молодшого, що з’явився теж майже одночасно з другим збірником Вишенського – західним
промінням його таланту. Се останній в ряді сих релігійно-полемічних творів, могутньо забарвлених
літературною красою й громадським темпераментом, що становить нерв всього відродження" [2, 280© Возна Т. А., 2010
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281]. П.Яременко стверджує: ""Тренос" Смотрицького з повним правом можна вважати першорядним
надбанням не лише української і білоруської, а й світової літератури гуманістично-реформаційної доби. За масштабністю втілення письменницького задуму і літературними якостями книга Смотрицького
є оригінальним і своєрідним художньо-публіцистичним твором пристрасного ідейного і естетичного
звучання" [10, 14]. Відтак, ми можемо впевнено стверджувати, що коли б М.Смотрицький написав лише цей твір, то він би ввійшов у духовну культуру України як один із її видатних творців.
Тут варто зазначити, що характеристику "Треноса" як філософського твору, який закликає
українських православних до єдності, ми не зустрічаємо. Цим і зумовлена актуальність даного дослідження.
Мета нашого дослідження – розглянути "Тренос" як філософський твір та виділити в ньому основну проблематику.
"Тренос, або плач східної церкви…" написана старопольською мовою 1610 р. у Вільно під
псевдонімом Теофіл Ортолог. Тому відразу постає запитання: "Чому ставропольською, а не церковнословянскою?". Тому що після Люблінської унії (1569) польська мова стала займати провідне місце у
суспільно державній мові того часу.
Появі даної праці сприяли такі події. У 1609 році у Вільно київський уніатський митрополит Іпатій Потій разом із своїм намісником Вельяміном Рутським вирішив приєднати до унії непокірних віленських міщан. Він не міг змиритися з тим, що православні вперто трималися своєї церкви, а тому
примусово залучав їх до унії, вдаючись навіть до радикальних методів. І.Потій захопив у Вільно братський Троїцький монастир, настоятелем якого зробив Рутського. Пізніше було захоплено ще понад
десяток православних церков, лише Святодухівське братство залишилося єдиною фортецею православ’я [10, 12]. Саме ці події спровокували у М.Смотрицького душевні переживання за народ, за його
долю і як наслідок – з-під його пера виходить такий значний і талановитий твір "Тренос".
Надзвичайно пристрасне, ліричне оплакування тяжкого становища православ’я було подане
мислителем на такому високому рівні, що викликало активну відповідь з боку полемістів.
Високий літературний рівень "Треноса" цілком закономірний, якщо згадати про те, що
М.Смотрицький отримав блискучу освіту не лише в Острозькій академії, а й у Віленській академії єзуїтів, Вроцлавському, Липському, Нюрнберзькому університетах.
Композиційно "Тренос" складається з епіграми на герб Вишневецьких, передмови до читача і
десяти розділів:
1. "Плач Східної церкви над звироднілими синами";
2. "Напоминання Східної церкви синові, який її покинув разом з іншими";
3. "Проти самовладної зверхності римських єпископів";
4. "Стан римської церкви";
5. "Походження Святого Духа";
6. "Про квасний хліб та опрісноки на тайній вечері";
7. "Про чистилище";
8. "Відкинення чаші Нового Заповіту в Римській церкві";
9. "Про взивання святих";
10. "Катехізис, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і обрядів святої Східної Церкви".
Зі змісту бачимо, що розділи різні за своєю суттю і змістом, проте їх можна об’єднати, на думку
В.Короткого, у три ідейно-тематичні групи: до першої він відносить два перших розділи, де чітко прослідковується талант полеміста-художника; до другої – третій і четвертий, які являють собою так звану
енциклопедію висловів давніх філософів і богословів про "зверхність" римського папи; до третьої –
наступних шість розділів, де вирішуються проблеми релігійно-догматичного характеру [5, 55].
Отже, "Тренос" розпочинається епіграмою, яка присвячена князям Вишневецьким, де автор
прославляє княжий рід. За епіграмою слідує передмова до читача, в якій М.Смотрицький окреслює
задачі і проблеми, що турбують не лише його, а й весь народ загалом: обґрунтовує проблеми правомірного існування православної церкви, її звичаїв, обрядів та вчень.
Загалом у "Треносі" "… сучасна Україна ніби оживає і невимовно тужними плаче словами,
промовляючи до дітей своїх, що покинули нещасну матір, Церкву Православну, на сором, на ганьбу та
поневірення" [3, 139].
У першому і другому розділах через образ церкви-матері та голосіння, які були притаманні
українському народові у часи горя і лихоліття, полеміст описує зраду синів православної церкви. Взагалі, образ церкви-матері до М.Смотрицького використовували у своїх працях такі письменникиполемісти, як Герасим Смотрицький (?—1594), Клірик Острозький (кінець XVI – початок XVII ст.), Іван
Вишенський (прибл. 1545 – прибл. 1621). Через цей алегоричний образ Смотрицький закликав усіх на
боротьбу за справедливість, за щастя, за майбутнє, а хто зрадить, той попаде у немилість. Тому автор
звертається до всіх народів і до всього живого на землі: "Приступіть до мене, усі живі, всі народи, всі
жителі землі!" [9, 295].
Критиці доктрини католицизму присвячені третій і четвертий розділи "Треносу", саме у третьому розділі розкривається теологічно-канонічний фундамент папської влади, а в четвертому – описується порочність життєвої практики римських пап за всю їх історію існування.
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Друга частина твору (це шість розділів – з п’ятого по десятий) має суто теологічний зміст і присвячена догматично-обрядовим питанням – походженням святого Духа, чистилище, причастя, шанування святих тощо.
І завершується "Тренос" "Катехізисом", в якому підсумовано все вище сказане самим автором,
а саме звертається увага на віру. Тут у М.Смотрицького прослідковується нова концепція бачення історичного процесу. За нею не походження, не станова належність, яка була дана Богом, відповідно до
поглядів, які панували до того, і навіть не конфесійна належність об’єднує людей в державність. "Не
віра робить русина русином, литвина литвином, а народження і кров руська, польська, литовська" [10, 83].
Саме "Тренос" свідчить про велику культуру та ерудицію М.Смотрицького. У ньому він посилається на 142 найавторитетніших авторів, при цьому цитуючи їх в оригіналі. Також поряд із написанням
"отців церкви" знаходимо посилання на твори багатьох античних та середньовічних письменників, філософів та істориків. Особливо він звертається до спадщини діячів європейського Відродження. У
"Треносі" згадуються і цитуються такі відомі люди: Джироламо Савонарола (1452-1498), Бонавентюр
Депер’є (1510-1544), Еразм Роттердамський (1469-1536), Петрарка (1304-1374), Мантуана Бабтіста
(1447-1516)… та ін [4, 269-270].
Отже, в "Треносі" було поєднано позицію барокового синтезу національної культури з античними взірцями, пронизаними латинськими текстами. Все це являється не лише направленням на
критично-реформаційні концепції, але й на ренесансно-гуманістичні положення. І це є невипадковим,
адже ця тематика була притаманною і актуальною для того часу і періоду, в якому сформувалася і
діяла Острозька школа.
І справді, одним із центрів боротьби за православну віру і національні інтереси у той час був
Остріг, де у 1576 було засновано першу українську вищу школу з ініціативи князя Костянтина-Василя
Острозького (1526—1608), яка проіснувала до 1636 року. Осередок складався з колегії, друкарні та
науково-літературного гуртка. В Острозькій школі, яка орієнтувалася на європейську систему навчання, вивчали сім так званих вільних наук, що поділялися на trivium (тривіум) і quadrivium (квадривіум).
До тривіума входили граматика, риторика і діалектика, до квадривіума – арифметика, геометрія, музика й астрономія. Також вивчали старослов’янську, грецьку і латинську мови [8, 90].
Найвідомішими серед острозьких діячів, які є яскравими представниками гуманістичних ідей,
були Герасим Смотрицький, Кирило Лукаріс (1572—1638), Никифор Парасхес (?—1599), Йов Княгиницький (прибл. 1550—1621), Максим Грек (прибл. 1470—1555 або 1556), Клірик Острозький (кінець XVI
– початок XVII ст.), Василь Малюшицький-Суразький (кінець XVI ст.), Христофор Філалет (середина
XVI – початок XVII ст.), Дем’ян Наливайко (?—1627), Ян Лятош (Лятос) (прибл. 1539 – прибл. 1608),
Іван Вишенський, Купріян (? – прибл. 1623), Андрій Римша (прибл. 1550 – прибл. 1595), Симон Пекалід (прибл. 1567 – прибл. 1601), Мелетій Смотрицький та ін.
Всі вони творили у напрямку ренесансно-гуманістичних ідей, які виникали на ґрунті старої православної традиції і під певним впливом реформаційних віянь. Основою їх творчості був гуманістичний світогляд, а як відомо, домінантою гуманістичного світогляду була є і залишається ідея людини,
народу. Людина в епоху Відродження без Бога не існувала, вона не мислилася поза Богом. Це знаходить своє відтворення у ствердженні утопічного розуміння сенсу людського буття, яке мислителі проголошують на рівні ранньохристиянських закликів до "втечі" від суєти повсякденного буття до ідеалів
внутрішнього переродження.
Ці ідеї ми можемо прослідкувати у праці М.Смотрицького "Тренос". Одночасно автор не цурався і не відкидав старих традицій, а йшов на зустріч модерним ідеям, новій культурі, при цьому здійснюючи безнадійну спробу поєднати дві культурні парадигми Західну і Східну у своєму світі. Але
оскільки ці концепції є різними, то це завдання фактично є нездійсненним.
І саме в "Треносі" М.Смотрицький подає найбільш правильні цінності в світі християнської
культури. Суть їх зводиться до того, що в ренесансному світобаченні людина сама може і повинна
створювати цінності та блага, тоді як в середньовіччі в основному все залежало від волі Божої, яку
необхідно було використати у своєму житті шляхом поваги та помірності. Ренесансні цінності не залишили байдужими як православних, так і католиків, з цього приводу С.Єфремов писав так: "Незважаючи на такий ніби спеціальний зміст, книга Смотрицького викликала величезне зворушення серед
православних та не менше ж і обурення в католицькому світі. Перші називали автора "отцем благочестія", "янголом божим", порівнюючи його натхненну працю з творами Золотоустого, наказуючи класти
її з собою в домовину. Католики ж уважали, кажучи словами католицького біографа Смотрицького, що
"звіку ще ніхто з єретиків на святий престол не нападавсь так злостиво: кожне слово тут язва, кожна
думка – отрута, тим гірша, що автор розпустив її в красі стилю, як у солодкій принаді" (Суша)" [3, 126].
Таким чином, мистецько-філософський гуманізм М.Смотрицького з його тяжінням до концепції
активної особистості не був чимось унікальним. Він цілком відповідав саме українським екзистенцій
ним світоглядним традиціям, що вже досить давно в нас сформувалися.
Оскільки людина є невід’ємною від Бога, то відповідно вона і невід’ємна від церкви. А тому
значна увага у творі приділяється проблемі істинності та правдивості православної церкви.
Також автор ідеалізує минуле і пов’язує з цією ідеалізацією власну традицію: "Де ті часи, в котрих я мучеників родила? Де ті літа, коли я справедливих і побожних в дому своїм ховала?" [2, 288].
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М.Смотрицький акцентує увагу на досконалості колишньої церкви, закликає повернутися до
тих православних канонів, які були колись, оскільки колись церква була величною, святою, монументальною, а сьогодні ця велич була втрачена і церква стала убогою, приреченою і покинутою: "Перед
тим гарна і богата, тепер зогиджена і убога! Колись королева всьому світові мила, тепер усіма зневажена і загнана!" [2, 287].
Крім цього, він виступає проти полонізації церкви, бо це веде до загибелі православної церкви.
Також прослідковується утопічна ідея – встановлення ідеального простору за допомогою церкви:
"Гляньте лиш сердечними очима, що у мене всередині коїться! Побачивши, одразу здивуєтесь і скажете слідом за псалмистом: "О як багато благ є у тебе, Боже, для тих, котрі перед тобою страх мають!"" [9, 286], "Посміховищем тепер світові стала, а колись була дивом дивним і людям, і ангелам.
Оздобленою була перед усіма, принадною і милою, гарною, як вранішня зоря Удосвіта, красною, як
місяць, чарівною, як сонце, одиначкою У матері своєї, вибраною неньці моїй рідній за єдину чисту голубицю непорочну, ані жодної близни і зморшки або чогось такого не маючи. Олія розлита – ім'я моє;
криниця води живої – назвисько" [9, 295].
Саме тут М.Смотрицький звертається полемічним чином до образу православної церкви, а також всіх людей закликає повернутися до церкви, як до святині. Адже, святість церкви є джерелом
об’явлення і творіння, виконує роль захисниці і покровительки. І саме тому є повністю довершеною.
Поряд з тим негативно реагує на перехід православних до унії, вважає їх зрадниками: "Діток
народила і зростила, а вони зреклися мене, стали мені посміховиськом і глумом. Бо роздягли мене з
шат моїх і голою з дому мого вигнали: одняли оздобу тіла мого і голови моєї окрасу забрали. Що більше! Вдень і вночі зазіхають на бідну душу мою і про згубу мою постійно мислять" [9, с.296], а також
сумує і потребує тих синів, які відстоювали її права і захищали від нападників: "Вас тепер потребую,
милі і вірні синове мої. Вас виславляю, вами пишаюсь, улюбленцями вітця вашого, вами тішуся, котрі
душі свої за мене оддавали. Справедливо ви до вітця приступили і статечно при ньому тривали. Пізнали ви, що парость не може сама із себе овочу давати, якщо не буде у виноградній матиці тривати.
Вас ані смерть, ані життя, ані ангели, ані зверхництва, ані потуги, ані меч, ані вогонь, ані теперішні
справи, ані майбутні, ані височини, ані глибини, ані інші будь-які напасті од любові до бога одлучити не
могли. Ви, сказати б, виявили старанність Ілії супроти Ваалових жерців, котрі служили череву свого
бога і Мамоні і вовками замість пастухів, над вівцями поставлених, показали себе" [9, 298-299].
Православна церква є центральним образом твору, на думку полеміста, вона повинна бути сучасною, постійно розвиватися тобто бути в постійній динаміці, лише тоді вона справді стане ідеальним
простором для людства. Церква сприймається М.Смотрицьким абсолютно довершеною, оскільки вона
виконує функцію захисниці та покровительки. Правда, на думку мислителя, сьогодні, через поширення
людського гріха церква втрачає свою довершеність. Тому для того, щоб справді виступити ідеальним
простором для людей, церква повинна переродитися. Самостійно цього завдання вона не виконає.
Через це, на думку М.Смотрицького, церква потребує сьогодні допомогти з боку своїх синів.
М.Смотрицький символом церкви хотів показати нереалізованість православних українців у
соціокультурній системі Речі Посполитої.
Отже, своїм "Треносом" М.Смотрицький хотів акцентувати увагу на основному питанні, навколо якого і відбувалася полеміка, – питанні про єдність "Русі з Руссю". У ньому відродилася складність
національного становища українців у складі Польсько-Литовської держави. З одного боку, як підкреслює А.Бичко, вони були громадянами цієї держави, а з іншого – підлеглими панівної національності,
так би мовити "другорядними", "неповноцінними" (та й називали їх, як відомо, "малополяни", тобто
"недополяни"). Розділені конфесійно, українці ставлять питання про необхідність єднання. Правда,
шляхи цього єднання мислителями розглядалися по-різному [1, 140]. У "Треносі" М.Смотрицький ще
не знає, як досягти цієї мети, але вся його подальша діяльність свідчить про те, що полеміст шукав
шляхів її досягнення.
У "Треносі" М.Смотрицький намагався навернути людей до церкви, яка стала б центром
об’єднання православних українців. Важко судити чи вдалося це авторів чи ні. Одне можна з впевненістю стверджувати, що твір викликав активну відповідь як з боку полемістів, так і польської верхівки, а
Сигізмунд ІІІ видав наказ про його знищення. Все це свідчить про цінність "Треносу" М.Смотрицького.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
ХУДОЖНЬОГО ЖИТТЯ РІВНЕНЩИНИ
У статті розглядаються історичні передумови формування образотворчого мистецтва
регіону. Велику увагу приділено відомим митцям Рівненщини різних років, які вплинули на розвиток
та становлення національної самобутності регіону. Історична доля Західної України, її географічне
положення, економічні умови і соціально-політичний стан зумовили особливе сприйняття мистецтва, різножанровість і художні взаємовпливи, які сприяли розвитку і взаємозв’язку в міжнародних
стосунках. Традиція образотворчого мистецтва на Рівненщині формувалася під впливом геополітичних особливостей краю.
Ключові слова: національна самобутність регіону, історична доля, геополітичні особливості.
The article deals with historical premises of the foundation of the regional art. Famous artists of
different decades in Rivne region which had influence upon development and foundation of national
distinctive culture are shown in the article. Historical fate of the western Ukraine, its geographical position,
economical conditions and social-political position caused special perception of its art, different genre
painting and art interactions, which influenced upon development and interaction of international relations.
Thus, we can identify that art tradition in Rivne region was formed under the influence of geopolitical
peculiarities and historical events of the region.
Keywords: national distinctive culture of the region, historical fate, geopolitical peculiarities.
На сьогоднішній день дослідження образотворчого мистецтва представлені значною базою теоретичних і емпіричних напрацювань. Серед них ми можемо виділити концепції мистецтва французької соціологічної школи (А.Варбург, Е.Панофський, П.Франкастель, Ж.Босс, Ж. Довіньо та ін.), соціологічні
дослідження аудиторії виставок і музеїв П.Бурд’є і А. Дарбеля, італійських дослідників (Р.Поджолі); німецьких (А. Гелен, А.Зільберман, К.Зеккель), розробки радянської школи (Л.Розенталь, О.Кудрявець, Ю.ФохтБабушкін, В.Лайдмяє, В.Конєв, В.Семенов, Ю.Петрова, М.Глотов та ін.), сучасні емпіричні соціологічні дослідження у сфері художньої культури України (О.Семашко). Емпіричні соціальні дослідження в галузі образотворчого мистецтва (в історичному розрізі) відзначалися, по-перше, міждисциплінарним рівнем
аналізу (дослідженнями в полі естетики, мистецтвознавства, психології і соціології), по-друге, мали переважно прикладний характер (популярним напрямом досліджень було вивчення аудиторії художніх музеїв,
мотивації, естетичних смаків тощо, тобто прикладні дослідження на замовлення музеїв). Різнорідним по
структурі є й об’єкт емпіричних досліджень соціології образотворчого мистецтва. Ним може виступати як
суб’єкт художньої діяльності – митець, критик, представники публіки, так і безпосередньо твір образотворчого мистецтва, який може інтерпретуватися як документ, чи (в термінології сучасного соціологічного дискурсу) текст (відповідно, до нього можна застосовувати різновиди методу аналізу документів і текстів).
Прикладами соціологічного дослідження творів мистецтва можуть стати дослідження П.Сорокіна і
В.Фріче. П. Сорокін у працях "Людина. Цивілізація. Суспільство" і "Соціальна і культурна динаміка"
презентує результати емпіричного соціологічного дослідження творів мистецтва кількісними методами. На основі аналізу понад тисячі творів образотворчого мистецтва він робить висновки про зміну
змістовного і формального характеру об’єктів культури в контексті соціальної і культурної динаміки:
"тенденції розвитку західних образотворчих мистецтв від середньовічної ідеаціональної форми до
ідеалістичної форми ХІІІ-ХІV століть і, нарешті, до чуттєвої форми періоду ХІV-ХХ століть".
Для розуміння тенденцій розвитку сучасної ситуації у сфері художньої діяльності Рівненщини
доречним є розгляд історичних передумов формування образотворчого мистецтва в регіоні.
Волинь (до складу якої історично входила Рівненщина) завжди відігравала роль своєрідного
мосту між сходом і заходом України.
© Чурікова Л. І., 2010

29

Філософія
Філософія

Чурікова
Бойко Л.
В. І.І.

Волинь – це великі території, границі якої в давнину сягали далеко за Буг на заході, до Київщини – на сході, до Подільщини – на півдні, до Білорусі – на півночі. Волинь – це спільна батьківщина
українських праслов`ян, які заселили і культивували цю землю ще в часи неоліту.
Праісторія Волині дуже багата. Християнство на західних українських землях, особливо на Великій Волині, було защеплено раніше, ніж на середнім Придніпров`ї з центром у Києві. Деякі українські
дослідники датують початки християнства на тих землях від року 98-го нашої доби.
Помітне піднесення Волинської землі відбулося наприкінці XII ст., коли вона стала на чолі
об`єднаної Волинсько-Галицької держави. На базі численних писемних і археологічних джерел можна
без перебільшення стверджувати, що в її складі Волинська земля була одним із найрозвинутіших регіонів Русі як у суспільно-економічному й політичному, так і у військовому і культурному аспектах.
Чи не найяскравішим показником суспільно-економічного розвитку регіону є наявність міст.
Слід зауважити, що Волинь у давньоруський час відзначалася їх значною концентрацією. Отже, якщо
в цілому по Україні містом було кожне п`яте-шосте руське городище, то на Волині – кожне четверте, а
це є переконливим свідченням прогресивного суспільного розвитку нашого краю.
Міста Волинської землі були осередками монументального зодчества, що засвідчено відкриттям цивільних і культових пам`яток архітектури. Причому в другій половині ХІІ ст. сформувалася своя
архітектурна школа, яка досягла розквіту в ХІІІ – першій половині ХІV ст. Пам`ятки Волинської архітектури представлені Михайлівською та Василівською ротондами і чотиристовпною церквою у Володимир-Волинському, Георгієвською – у Любомлі, Успіння Богородиці, Івана Златоуста та Кузьми і
Дем`яна – в Холмі.
Сільські поселення ілюструють високий рівень землеробства, ремесла, феодальних відносин,
культури і побуту основної маси населення. Причому в період існування Волинсько-Галицької держави
у зв’язку з необхідністю обживати нові райони увага князівської адміністрації зосередилася на Волинському Поліссі. В період існування Волинсько-Галицької держави Волинська земля була досить розвинутим регіоном, навіть після татарського нашестя. Волинь не знала такого погрому, як інші руські
землі, а залежність її від татар мала номінальний характер. Свідченням цього є те, що тут продовжувалося велике будівництво, в той час як в інших руських землях, що були під гнітом татаро-монголів,
воно практично припинилося.
На Волині розвивалися сільське господарство, ремесло і торгівля. Як і в попередні часи, основою економіки тут було землеробство і тваринництво. Провідна роль орного землеробства засвідчується як розташуванням селищ на родючих грунтах, так і численними знахідками лемешів, чересел у
Городищі біля Шепетівки, Грубешові, Дорогобужі кіс, серпів, заступів та перегорілих решток пшениці,
жита, ячменю, проса, льону.
Розвинутим було ювелірне ремесло, яке мало глибокі місцеві традиції. Вже в ХІ-ХІІ ст. в Пересопниці, Володимирі, Луцьку, Дорогобужі утвердилося виготовлення шийних гривен, браслетів, сережок, медальйонів та інших прикрас. Доведено, що це суто волинська традиція.
Важливу роль відігравала торгівля Волинської землі із зарубіжжям. Предметом експорту служили хутра, вовна, сало, мед. Віск, а імпорту – шовк, парча, вино, олива, про свідчать знахідки амфор
у Володимирі, Луцьку, Холмі, Пересопниці тощо.
Географічне розташування Волинської землі на кордоні із західними і північними сусідами, які нерідко
намагалися заволодіти нею, вимагало для збереження незалежності спорудження оборонних фортець та
утримання добре озброєного війська. Так, сильну кінну дружину, оснащену за останнім досягненням тогочасного зброярства, мав Роман Мстиславич. Він же вперше запропонував регулярну піхоту.
Рівневі розвитку ранньосередньовічного населення Волині відповідав його світогляд і духовна
культура. В цьому аспекті важливим було становлення місцевої церкви. З християнством пов`язується
запозичення надбань вищої візантійської культури та зміцнення зв’язків з Києвом. Це підтверджується
археологічними розкопками в містах Волині, внаслідок яких було знайдено десятки бронзових і
кам’яних хрестиків, іконок, предметів церковної атрибутики тощо.
Свідченням високої духовної культури місцевого населення є численні художні вироби прикладного мистецтва, дрібна пластика, багато жіночих прикрас тощо [2, 331]. Але чи не найяскравіше це
відбилося на стилі культових споруд та декоративній різьбі по каменю, які засвідчують наявність у XIIIXIV ст. волинської мистецької школи. Водночас з огляду на порубіжне розташування регіону спостерігається завершення києворуських традицій у волинському мистецтві і тяжіння місцевої культури до
загальноєвропейської. Загалом же самобутня культура Волинської землі формувалася під впливом
Києва, Візантії та європейських країн, але на базі власних традицій, які у трансформованому вигляді
дійшли до нашого часу і знайшли своє відображення в українському національному світорозумінні.
Серед історичних постатей, відомих митців Рівненщини, слід згадати Томаша Оскара Сосновського, Юзефа Пічмана, Ніла Хасевича. Томаш Сосновський (1813-1888) – всесвітньо відомий скульптор, ректор Римської академії мистецтва св. Луки [4,13]. Вищу художню освіту він отримав в Академії мистецтв св.
Луки в Римі, де його вчителем був представник неокласичної течії в скульптурі П’єтро Тегерані, там же він
став в подальшому професором скульптури, отримав звання дійсного члена Академії мистецтв, був один
із скульпторів, котрим було доручено виготовити гіпсову форму та відливок черепа Рафаеля після
знаходження поховання геніального художника в 1870 р. Також йому було доручено реставрацію вхо-

30

Вісник ДАКККіМ

4’2010

ду до портика Пантеону, який був пошкоджений під час руйнівної повені в Римі в 1870 р., і виготовлення
барельєфа з емблемою та девізом Академії, котрий мав бути там вміщений. У 1873 р. Т. О. Сосновського
обирають другим ад’юнктом у керівництві Академії св. Луки, що складалося з регента і двох ад’юнктів, кожен з яких репрезентував певний вид мистецтва – архітектуру, скульптуру, живопис. Через три роки його
обирають на цю посаду повторно, а в 1878 р. Сосновського одноголосно обирають на найвищу в Академії
посаду регента, яку він обіймав до кінця життя, користуючись величезним авторитетом, любов’ю і повагою
колег. За документальними свідченнями, він завжди брав активну участь у проведенні конкурсів для молодих митців, в обговоренні їхніх робіт. Фактично, Т.О. Сосновський належав до дуже небагатьох по життєвих
регентів в історії Академії св. Луки у Римі. Він також був почесним членом 24 Академій мистецтв у різних
країнах світу. Як визначають дослідники мистецької творчості Сосновського (Л.Ламенський, О.Романчик),
впродовж багатьох років творчої праці скульптором було створено десятки скульптур та композицій переважно на біблійні та міфологічні теми, а також скульптурних портретів видатних діячів культури другої половини ХІХ ст. – його сучасників. За оцінкою мистецтвознавців-експертів, його роботи, виконані з білого
мармуру в стилі академічного неокласицизму, відзначаються високою технікою та довершеністю форм.
Зараз вони є окрасою храмів та музеїв Риму, Варшави, Кракова. Високохудожні твори Т.-О. Сосновського
складають невід’ємну частину мистецтва Італії, Польщі і України.
У Рівненському обласному краєзнавчому музеї зберігається сім його мармурових скульптур:
"Аполлон Бельведерський", "Арес", "Аріадна", "Капітолійський Брут", "Оплакування Христа", "Сократ",
"Невідома" ("Алегорія Зими"). У Державному історико-культурному заповіднику м. Острог зберігаються
його скульптури: "Мадонна з немовлям", "Олександр Македонський", "Христос в домовині" і барельєф
"Мадонна з немовлям" [3, 10].
Історична доля Західної України, її географічне положення, економічні умови і соціальнополітичний стан обумовлювали особливе сприйняття її мистецтва, його різножанровість і художні взаємовпливи, що сприяли розвитку і взаємозв’язку в міжнародних стосунках. У період ХVII – XVIII століття мистецтво цього регіону значно випереджало мистецтво східних волостей, і це особливо
відноситься до портрету, який виділився у самостійну школу. Також широкий розвиток дістали пейзажі,
історичні та міфологічні картини, релігійний живопис. Особливо плідно працювали на території Західної України австрійські та німецькі художники. За думкою рівненського мистецтвознавця Б. Столярчука, творчість західних митців, що працювали в Україні, суттєво впливала на формування української
національної самобутності [5,40].
Наступний митець, який заслуговує уваги в історичному аналізі, портретист Юзеф Пічман, який
приїхав в свій час на Західну Україну з Відня (в той час Відень був потужним центром творчих сил). По
праву Юзеф Пічман вважається українським і польським живописцем, хоча за походженням німець. Художню освіту він здобув у Віденській академії мистецтв (з 1787 року її член). З 1788 року живе і працює у
Корці, який тоді був волосним центом Новоград-Волинського повіту Волинської губернії, а на сьогодні
місто Рівненської області України. В тому ж 1788 році в місті Корець відкрився фарфорово-фаянсовий
завод, де працювало багато майстрів, художників та інших спеціалістів. Його продукція була відома в
багатьох країнах Європи, у Петербурзі, Києві, Москві. Юзеф Пічман був серед тих іноземців, які зробили
значний внесок у розвиток художнього оформлення продукції цього заводу. Тут він пише багато портретів своїх знайомих і друзів, популярних особистостей різних часів. Як талановитий художник і педагог він
виховав цілу плеяду професійних художників у Вільнюсі, Львові, Кремінці. З 1789 р. живе у Варшаві і Познані, з 1794 р. – у Львові, де зробив багато портретів на замовлення. З 1806 по 1834 роки він працював
в Крем’янці, викладав у художній школі (гімназії), певний час її очолював. Школа стала провідним мистецьким закладом, де готувалися професійні художники. Вважається, що Юзеф Пічман зробив великий
внесок у польський живопис реалістичного портрету. Портрети, що були створені ним у Корці до сьогодні є гордістю багатьох музеїв світу, їх кількість – близько 500. Писані у стилі академізму. Чимало картин
є на міфологічні і біблійні сюжети. Це, зокрема, "Адам і Єва в раю", "Спляча німфа і сатир", "Ахілелс над
труною Патрокла", "Ахілл з Федітою" [6,64]. У культурно-мистецькій спадщині Західної України і м. Корець місце Ю.Пічмана дуже помітне [6, 65].
Отже, можна зазначити, що традиція образотворчого мистецтва на Рівненщині суттєво формувалася під впливом геополітичних особливостей краю і фактору історичних подій. Під час польської
і угорської доби розвитку Західної України значний внесок на розвиток мистецтва здійснювали іноземні митці, так здійснювався вплив сусідніх культур на титульну націю. Відбувалася інтеграція художників через можливість отримання професійної художньої освіти закордоном (в Італії, Польщі, Угорщині).
На нашу думку, відомі історичні постаті в галузі мистецтва Рівненщини можуть скласти основу
формування серйозної історичної традиції розвитку професійного мистецтва в регіоні [8, 3]. Митці в
різних видах і жанрах образотворчого мистецтва – скульптурі, архітектурі, живопису, портреті і графіці –
формують мистецьку і соціокультурну спадщину сучасної України.
Використані джерела
1. Бурлака В. Актуальне мистецтво кінця 1990-х – початку 2000-х – симптоматика часу / В. Бурлака //
Українське мистецтво. – №1. – 2003. – С.43-46.

31

Філософія
Філософія

Бойко В. І.

2. Босенко А. Геронто-современного искусства (Представление) / Босенко А. ; редкол.: В. Сидоренко
(голова) та ін. // Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття. – К., 2006. – Кн. 2. – С.331-352.
3. Кучинко М. Місце Волинської землі в складі Волинсько-Галицької держави / М. Кучинко // Літопис Волині. – 2003. – Ч.2. – С.9-15.
4. Лавриченко Я. Культурна праця на Волині до 1921 року / Я. Лавриченко // Літопис Волині : Науковопопулярний збірник волинознавства. – Вінніпег, Канада, 1982. – С.55-65.
5. Столярчук Б. Митці Рівненщини / Столярчук Б. : Енциклопедичний довідник. – Рівне, 1997. – С.40-46.
6. Столярчук Б. Корецькі портрети Юзефа Пічмана / Б. Столярчук // Корцю-850 років. Матеріали і тези
науково-краєзнавчої конференції 13-14 жовтня 2000 року. – Рівне-Корець. – 2000. – С.64-66.
7. Франкастель П. Искусство и "современное видение" / Франкесталь П. М. // Изобразительное искусство. – 1979. – 216 с.
8. Художники Рівненщини. Альманах Рівненської обласної організації Національної спілки художників
України. – Рівне, 2008.

УДК 130.2 (045)

Елла Анатоліївна Грушко
аспірантка Національного авіаційного університету
©

КУЛЬТУР-МАРГІНАЛЬНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
У статті представлено модуси актуалізації поняття маргінальність для розробок у теорії
культури; вводиться термін "культур-маргінальність" як такий, що дає змогу відмежуватися від
його суто соціологічних конотацій; робиться спроба типології культур-маргінальності.
Ключові слова: маргінальність, культур-маргінальність, аномія, активізм, ескапізм.
Modi of actualizing of the notion marginality for the theory of culture are represented in the article.
The term “culture marginality” as distinguished from sociological connotations is introduced. The attempt of
typology of culture marginality is exposed.
Keywords: marginality, culture marginality, anomia, activism, escapism.
Збагачення понятійного апарату наук про культуру зумовлене необхідністю адекватного означення процесів у соціокультурному просторі, які вчені фіксують і намагаються пояснити. Одним із
принципових питань у зв’язку із цим стає розмежування дослідницьких полів теорії культури та соціології. Зв’язок між цими галузями знання не можна знехтувати ні за смислами, ні термінологічно, особливо це стосується понятійного апарату та дотичних полів досліджень. Водночас культурологія і
соціологія – різні науки, різнить їх як кут зору на витворений людиною світ (культуру, чи простір людської взаємодії), так і власне предметні поля цих наук - не тотожні за своїм смисловим навантаженням. З’ясування цих методологічних питань є надзвичайно важливим для культурології як досить
нової галузі наукових досліджень. Прикладом такої методологічної невирішеності (чи нерозведеності
смислових полів) є проблема маргінальності, у вивчення якої довгий час активно включені соціологи, а
останніми роками включилися і фахівці з теорії культури.
За останні роки з’явилася низка досліджень, присвячених проблемі маргінальності як загально-філософського [1], аксіологічного [2], етичного [3] плану, так і власне соціальних її вимірів [4]. Але
всі ці наукові розвідки обходять стороною методологічні відмінності осмислення маргінальності у філософських науках про культуру (у культурології зокрема) та у соціології. Саме на усунення цієї прогалини у культурологічній теорії – з’ясування власне культурологічних смислів поняття маргінальності і
чітке відмежування його від суто соціологічних конотацій – і спрямоване дане дослідження.
Збагачення понятійного апарату культурології може являти собою як розширення, так і поглиблення. Ці процеси є різноякісними і характеризують різні стадії наукового пошуку. Розширення
пов’язане з потенційно евристичним запозиченням понять та категорій із суміжних галузей, що може
спрацювати на підвищення міри адекватності осмислення явищ, які стають предметом уваги в інших
галузях знання. А поглиблення, у свою чергу, є наступним етапом – свого роду якісним стрибком від
первинного шару смислів, якими традиційно оперувала материнська галузь, що винайшла певний термін і змістовно його наповнила, і зміст якого після запозичення по інерції продовжував визначати
смисловий простір у новому дослідницькому полі. Якісна зміна смислових конотацій свідчить про незалежний від первинного слововжиток (хоча й генетично пов’язаний із ним).
Саме такий рух від розширення до поглиблення фіксується в культурології щодо поняття маргінальності. У першій половині ХХ ст. американський соціолог Р. Парк назвав маргіналами людей, які
відділилися від своєї соціальної групи, але ще не прийняті в іншу. Соціолог мав на увазі жителів Гавайїв початку ХХ ст., які втратили свій зв’язок з національною культурою, але ще не приєдналися, не
пристали до американської – саме їм він і присвятив дослідження, що стало класичним [5]. Але дуже
швидко таке позначення прижилося, і термін почав вживатися у більш широкому контексті.
© Грушко Е. А., 2010
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Ідея маргінальності була розповсюджена на різного роду феномени культури, що розвиваються поза загальновизнаною парадигмальністю, домінуючими нормами і стандартами. Саме таке розширення меж маргінальності дозволяє застосовувати поняття до пограничних феноменів культури та
людей, що є їх носіями, а також до різних форм девіації, оскільки можна погодитися із твердженням
відомих американських соціологів П. Л. Бергера та Б. Бергер, що не існує універсальних критеріїв відхилення від загальноприйнятого: "Те, що є девіантним сьогодні, може виявитися нормальним завтра, і
навпаки" [6, 323]. Саме через те, що дух часу потребував визначати осіб, які знаходилися у проміжних
станах, "культурні гібриди" стали називатися маргіналами.
Сучасний соціокультурний простір дає більш ніж достатні підстави для фіксації інтенсивних
трансформацій як таких, що продукують достатньо велику кількість осіб і навіть цілих соціальних груп,
які опинилися у маргінальному, пограничному стані. І потенційно, і актуально фактори соціокультурних
процесів, в яких маргінальність стає нормою, стосуються смислового поля, що в соціальній теорії та
соціології було названо аномією.
Відомий із давньогрецької філософії, термін аномія був введений в широкий обіг в соціологію
завдяки Е. Дюркгейму, який у своїй книзі "Самогубство" [7] досліджував втрату узгодженості картини
світу особистості, її ціннісну дезорієнтацією в періоди радикальних соціальних трансформацій. На думку Е. Дюркгейма, аномія – це стан ціннісного вакууму, коли старі норми і цінності перестають бути
дороговказом для особистості, а нові чи взагалі не встигли сформуватись, чи є не достатньо утвердженими в життєвій програмі особистості.
Якщо для французького соціолога ХІХ ст. аномія свідчить про хворобливий стан суспільства,
то американський фахівець із соціології Р. Мертон йде далі, пропонуючи характеризувати як аномічні
процеси суспільного буття, які позначені співіснуванням суперечливих, а часто і взаємовиключних нормативно-ціннісних систем [8]. Задаючи особистості суперечливі програми вчинення, ці системи більше вибивають ґрунт під ногами, ніж спрямовують її на вчинення. Людина, втрачаючи соціокультурні
усталені системи координат, орієнтується на форми поведінки, що відхиляються.
Але очевидно, що представлені Р. Мертоном форми такої поведінки (інновація, ритуалізм, ретризм, бунт) мають ціннісно-негативні параметри, оскільки стають джерелом деморалізації, різного роду
форм протесту, девіантної поведінки тощо. Однак вони в принципі не можуть стати джерелом культуротворчості, оскільки творче начало гнітиться депресивністю аномічного стану. Навіть інновація, форма
поведінки, що на перший погляд містить джерело творчого характеру, пропонуючи нестандартні ходи в
нестандартних ситуаціях, в кінцевому рахунку зводиться до аморалізму [8, 310]. Отже, перебування на
межі як типове для аномії вказує не на альтернативний світ культури, а на ціннісно-нормативну порожнечу.
Водночас, явище маргінальності є значно багатшим і більш багатогранним, ніж здатна висвітлити соціологія. "Маргінальна ситуація виникає на межах несхожих форм соціокультурного досвіду,
завжди є досить напруженою і по-різному реалізується на практиці. Вона може бути джерелом неврозів, деморалізації, індивідуальних і групових форм протесту. У той же час вона буває джерелом нового
сприйняття й осмислення соціокультурного буття, нетривіальних форм інтелектуальної, художньої,
моральнісної творчості" [3, 167].
Очевидно, що на етапі осмислення культуротворчого потенціалу маргінального стану відбувається якісна зміна в осмисленні винайденого соціологами феномену. І мова вже має йти не про розширення, а про поглиблення понятійного апарату культурології.
Для того, щоб відмежуватися від соціологічно орієнтованого поняття маргінальності, конотації
ціннісно-нормативної порожнечі в якому є ніби родовою ознакою проблематики материнської галузі
знання, є сенс ввести поняття культур-маргінальності для позначення культуротворчих вимірів пограничного стану, потенційно насиченого творення нових/ альтернативних світів культури, інтелектуальної, художньої, моральнісної творчості.
Подальше осмислення контурів культур-маргінальності потребує певної типології, оскільки
"випадки" маргінального стану, на яких концентруються фахівці з історії культури, є надзвичайно різноманітними. І перше питання, на яке слід дати відповідь, стосується суб’єкта, який опиняється у маргінальному стані.
Російський фахівець Л.М.Баткін у своєму ґрунтовному дослідженні [9] представляє цілу галерею портретів культур-маргіналів. Концентруючи увагу на становленні ідеї новоєвропейської індивідуальності як унікальної, неповторної особистості, вчений вивчає біографії людей традиційної
(домодерної) культури, віднаходячи в їх долях відступ, відхід від загальноприйнятого, від матриць норми й творення власних, унікальних світів індивідуальних цінностей. Якщо такий ракурс студій
Л.М.Баткіна буде важливим у подальшому розгортанні типології, то на даному етапі достатньо зафіксувати постать культур-маргінала, який індивідуально творить світ нових цінностей.
Інший приклад творення нових культурних просторів демонструє російська дослідниця
І.С.Свенцицька [10]. Вона показує шлях перетворення маленької християнської общини у Римській
імперії, що зазнавала гонінь і переслідувань, на панівну суспільно-політичну організацію європейського
світу в часи Середньовіччя. І хоча в полі уваги такого роду досліджень переважно знаходяться виміри
індивідуальної свідомості християнина, важливо, що всі фахівці, хто звертається до ранньохристиянської тематики, визначають духовну єдність членів общини, яка, протиставляючи себе навколишньому
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світу, що загруз у пороках і гріху, демонструє цілісність світоглядних, моральних засад, практикує новий, принципово відмінний від офіційного римського, світ духовних цінностей. Інші приклади/ "випадки"
маргінальних груп наводить сучасний американський філософ М.Уолцер [11], ведучи мову про культурні автономії греків, євреїв, єгиптян у Птолемеївській Олександрії, систему мілетів (автономних релігійних общин) в Османській імперії тощо.
Важливо, що М.Уолцер не обмежується лише історичними прикладами – він активно вивчає
сучасні культурні меншини Франції й Канади, де автономні етнічні/культурні/релігійні меншини виступають, за великим рахунком, маргінальними щодо панівних режимів і культур, оскільки розвиваються
поза визнаною парадигмальною культурою, домінуючими культурними нормами і стандартами. Таке
висвітлення М.Уолцером питання дозволяє здійснити наступний крок у типології – розрізняти утворення культур-маргінальності в історичному часі.
Оскільки явище культур-маргінальності розглядається в контексті західного культурного простору, то достатньо правомірним є використання загальновизнаного історичного розподілу, схеми західноєвропейського світу: домодерн-модерн-постмодерн. Зокрема, таку схему пропонує О.М.Соболь
[12]. Щоправда, в її інтерпретації домодерн постає як "премодерн". Але оскільки це є транслітерацією
англійського терміну Pre-Modern (домодерн), то особливих суперечностей у визначенні не існує.
Очевидно, що доба Модерну є у такій схемі ключовою. І це не випадково, оскільки "проект Модерну" (Ю.Габермас) пов’язаний із самоусвідомленням інтелектуалів в тканині "теперішнього часу"
[13] і чітким відмежуванням від попереднього (домодерного) світу. Хоча у домодерн і потраплять різноякісні культурні світи (від доісторичних, через античність до середньовіччя), для даного дослідження
такого роду узагальнення є виправданим, оскільки точкою відліку становлення унікальної особистості,
автономного суб’єкта (І.Кант) є саме доба Модерну. Сам феномен культур-маргінальності у цей час
потерпає суттєвих трансформацій. І пов’язано це із чітким розмежуванням щодо статусу культурмаргінала у модерні та домодерні.
Той шар смислів, який модерний світ сприймає як нормальний стан особистості – самоцінне і
суверенне "Я", що його російський філософ М.М.Бахтін позначив як "не-алібі у бутті". У праці "До філософії вчинку", філософ досліджуючи феноменологію вчинення, вказує, що одиничність участі особистості у бутті є дієвою основою життя як вчинення. "Я беру участь у бутті як єдиний його діяч; ніщо у
бутті, окрім мене, не є для мене я. Як я – в емоційно-вольовій єдності сенсу цього слова – я тільки для
себе єдиного переживаю у всьому бутті: всякі інші я (теоретичні) не є я для мене; а те єдине моє (нетеоретичне) я причетне до єдиного буття: я єсмь в ньому" [14, с.39].
І ця єдиність як "неспівпадіння ні з чим, що не є я", уможливлює вчинок. Матерія вчинку постає
"незамінною дією моєю по відношенню до всього, що не єсмь я". Але слід мати на увазі, що у концепції
Бахтіна, вчинок – це не лише, і мабуть не стільки "матеріальна дія", він може, як стверджує філософ, бути і
думкою і почуттям, а у великій перспективі людського життя в його цілісності вчинок може бути і цілим життям як "вчинення життям своїм". М.М.Бахтін розвинув свою концепцію на основі вчення І.Канта про автономного індивіда. І це досить ємко окреслює самодіяльність людини у творенні світу цінностей.
Такий ракурс осмислення (і самоосмислення) людини у домодерній культурі відразу відсилає
діяча за границю культури звичаєвої, традиційної (недаремно домодерну культуру називають традиційною). Тому тільки наближення до такого "горизонту особистості", зрозумілого як "не-алібі у бутті",
стає міркою, за допомогою якої Л.М.Баткін пропонує розглядати унікальність домодерної людини [9,
с.8]. Культур-маргінальність виявляється у відступі від загальноприйнятого, від культурних матриць
традиційного світу. Можна стверджувати, що горизонт особистості стає мірилом розрізнення культурмаргінальності у домодерній Європі. Це так, тому що маргінальністю, межовістю постає сама рефлексія індивіда щодо власної ідентифікації.
У традиційній (домодерній) західноєвропейській культурі маргінальність майже ніколи не виступала як автономність і незалежність, тобто в суто модерному сприйнятті смислів, що закладені у ці
позначення. Традиційна культура знала бунтарів, культурних аутсайдерів, які свідомо чи несвідомо
вступали в конфлікт із загальноприйнятими нормами. Маргінальний стан не провокувався штучно – він
не міг виникнути поза різного роду реальних або надуманих, зіткнень із оточуючим світом. Маргінальний стан у традиційній культурі завжди передбачав розрив звичних зв’язків і створення свого власного, нонконформістського світу. Перебування в пограничних областях, на межі загальноприйнятого і
недозволеного потребувало від індивіда активної життєвої позиції. Ця активність часто передбачала
боротьбу, в першу чергу, із забобонами і закостенілістю, інколи – із обставинами.
Український філософ І.Хома вказує, що європейська цивілізація обов’язково містить у собі ідею
маргінальності, яка дає знати про себе ще в давні часи [15, 120]. Люди традиційних культур часом виявлялися в ситуації необхідності обирати незвичний для даного часу спосіб самореалізації. Л.М.Баткін
визначив цей спосіб самореалізації потребою у пошуках "самоцінного, суверенного "Я"" [9, 7]. Кожне
"Я" не співпадає із собою по-своєму. І саме на цьому засновується його самоцінність. "Світовідчуття і
світогляд суть та індивідуально напрацьована сторона особистості, яку людина визнає в собі найважливішою і незрівнянно більшою, ніж вона сама" [9, 7].
Своєрідні люди зустрічалися від початку цивілізованого існування людини. Як зазначив
Л.М.Баткін, мабуть вони біли і в палеоліті, "інакше ми б і досі там залишалися" [9, 9]. Однак це зовсім
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не означає, що із прадавніх часів такі люди поціновувалися за свою оригінальність, чи їхні чудернацтва оточуючи визнавали за природні людські якості. Навпаки, ці відмінності оточуючи могли і не помічати. Але якщо вже помічали, то реакція, наслідки здебільшого були різко негативні. Якщо не помічали –
то людина страждала через свою несхожість, в душі переживаючи і рефлексуючи над нею, входячи в
"горизонт особистості", можна додати, в "горизонт маргінальної особистості". Але у модерному світі
культур-маргінальність полягає в межово-екзистенційному активізмі – у світі, де самодіяльний автономний суб’єкт стає нормою, екстраординарної активності автономні суб’єкти можуть бути зараховані до
культур-маргіналів. Чи навпаки, творення пограничних, поза панівною культурною системою, світів, що
його називають ескапізмом також кидає людину у простір маргінальності. Отже, якщо для домодерної
Європи така позиція виявлялася в якості маргінальності, то вже послідовно і повно індивідуалістичне
начало заявило на себе на повну силу у добу Модерну.
Саме тому російський вчений І.Ільїн зазначив, що феномен маргінальності виявляється специфічним фактором саме "модерністськи-сучасного" модусу мислення [16, 131]. Це своєрідне світовідчуття перш за все інтелектуала. Протиставлення і протистояння, позиція "духовної ізоляції",
"відмежування" від масовості стали визначальною характеристикою творчої особистості доби Модерну, одночасно викликавши зацікавленість і в постмодернізмі. У світі постмодерну після проголошення
різного роду відмов, від структури, від центру, і утвердження ризоми як принципу осягнення світу взагалі і культури зокрема, зникає границя, межа як така. Культурне середовище стає "принципово ацентричним – і онтологічно, і аксіологічно, і гносеологічно.
Французький філософ М.Фуко пов’язав поняття "маргінала" з постмодерністською мрією про
"ідеального інтелектуала", який, будучи аутсайдером у своїй епосі, "здійснює деконструкцію, вказуючи
на слабкі місця загальноприйнятої аргументації, покликаної закріплювати владу пануючих авторитетів"
[16, 131]. Своєрідною відповіддю такої маргінальності є ескапізм як засіб відійти від світу масової
культури, заховатися, забутися. Варіанти такої маргінальності варіюються від захоплення східними
релігійними практиками споглядального характеру, зануреності у неорелігійні об’єднання до наркоманії і входження в екстремістські угрупування.
Водночас, у добу постмодерну люди часто без докладання зусиль, в силу різних життєвих обставин опиняються у пограничних ситуаціях буття між життям та смертю, між "своїми" і "чужими", між "істинами спільноти" та "істинами індивіда". "У масовій свідомості серед тисяч і тисяч біженців, блукачів і
переселенців росло відчуття невкоріненості, закинутості і неприкаяності, розвивався дух вічного странництва і бродяжництва. Соціальні трагедії нерідко штовхали людей до масових еміграцій, перетворювали їх у
засланців, інтернованих і депортованих, формували цілі прошарки духовних погорільців, маргіналів і аутсайдерів" [1, 21]. Як наслідок – людина опинялася стороннім спостерігачем процесів власної культури і
внутрішнім – щодо чужої їй культури. Сприймаючи чужу мову, звичаї и системи соціально-групових цінностей, людина змушувала себе переосмислювати своє місце в культурному просторі. "Виникала страшна
аберація в культурній самоідентифікації особистості – відчуття "позапокладеності" ("внеположенности")
людини по відношенню до духовного життя як цілісного феномену" [1, 121].
На основі представленого матеріалу щодо специфіки розгортання культур-маргінальності в
процесі культурно-історичної динаміки можливо продовжити типологію цього явища. І наступний крок у
розрізненнях стосується мотиву, за яким індивід чи група опиняються у маргінальному стані. Культурмаргінали можуть свідомо, добровільно ставати в опозицію, ступати на границю панівного культурного
простору, а можуть опинитися у цьому стані вимушено, випадково, силою обставин. Очевидно, що
обидва типи мотивів притаманні і окремій особі, і цілій групі, що можуть бути визначені як культурмаргінали. І віднайти такого роду випадки можливо в усі періоди західної культури.
Останній етап типології пов’язаний із мірою активності культур-маргінала, із самим вчинком,
який, як вже зазначалося, може бути і фізичною дією, а може бути і думкою, і почуттям. Очевидно, що
перебування в пограничних областях, на межі загальноприйнятого і недозволеного, надзвичайного
потребує від маргінала активної життєвої позиції. Активність, у свою чергу, передбачає боротьбу, в
одних випадках – із забобонами і закостенілістю, в інших – із зовнішніми обставинами. Наведений
приклад щодо ескапізму на перший погляд ніби не може бути віднесений до культур-маргінальності,
оскільки вона в такій своїй модифікації втрачає найсуттєвішу рису – боріння і виборення своєї власної
межовості як активної життєвої позиції. Але ескапізм у багатьох своїх проявах також є різновидом активізму, оскільки культур-маргінал, біжучи від світу панівної культури занурюється у світ власних, альтернативних цінностей, проявляючи активність, яка за своєю якістю не сприймається панівною
культурою як загальносхвалювальна, повсюдно розповсюджена.
Типологію можна представити у вигляді таблиці (табл.1).
Таблиця 1
Типологія культур-маргінальності
Суб’єкт
Період часу
Мотив
Вчинок

Індивід
Домодерн
Свідомий вибір
Активізм

Модерн

Група
Постмодерн
Вимушеність / сила обставин
Ескапізм
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Грушко
БойкоЕ.В.А.І.

Введення поняття "культур-маргінальність" у теорію культури дозволяє відмежуватися від суто
соціологічних тлумачень явищ, які позначаються за його допомогою. Соціологічні конотації тісно переплітаються з позначенням аномічних процесів, що може привносити в якості визначальних характеристики ціннісно-нормативної порожнечі, які для маргінальності в культурі не є вирішальними. Культурмарігнальність як поняття дозволяє перейти на якісно новий рівень осмислення пограничних процесів,
межового стану як потенційно насиченого культуротворчими імпульсами. Наведена у статті типологія
є першою спробою визначити параметри даного поняття саме в теорії культури. Виявлені складові
культур-маргінальності (суб’єкт, доба, мотив, вчинок), представлені в узагальнюючій таблиці, є вертикально відкритими. Мається на увазі, що і індивід, і група можуть бути культур-маргіналами в домодерній,
модерній і постмодерній культурах, свідомо обираючи чи силою обставин потрапляючи в маргінальний стан, діяти в якому вони можуть, демонструючи як гіперактивізм, так і ескапізм.
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СПЕЦИФІКА ПРЯМОГО ТЕЛЕЕФІРУ:
ПРОБЛЕМИ ЗОБРАЖУВАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
У ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Прямий ефір як засада створення ТБ-реальності є одним з фундаментальних принципів інтеракції, який говорить про те, що спілкування як таке є надцінністю поетики в ТБ. Діалог і полілог як конституїтивні ознаки прямого ефіру є глибинними реаліями дискурсу ТБ, які уможливлюють
спілкування комунікативних спільнот на засадах проблематизації реальності та винесення рішення
проблем в аудиторію.
Ключові слова: прямий ефір, індентифікація, діалог, телевізійна інформація, інтерактивність, трансляція.
Live TV as a principle – the reality is one of the fundamental principles of interaction, which suggests
that communication as such is over value poetics in TV. Dialogue and polilog as constructive signs of the
webcast is a deep reality TV discourse that enable communication communicative communities based on
problematic reality and exploring the decision to solve the problems in public.
Keywords: broadcast, identification, dialogue, information broadcasting, interactive, broadcast.
Одним із важливих аспектів розвитку українського ТБ є оновлене технічне забезпечення. Оскільки в Україні фактично відсутня нормативно-технічна інформація, яка забезпечувала б технології доставки програм, необхідні використання європейського досвіду, розробка стандартів та рекомендацій
на мережі інтегрального обслуговування. Потрібна виважена науково-технічна політика, яка унеможливить створення систем, несумісних із системами завтрашнього дня та європейськими стандартами.
Вона дасть можливість для активного впровадження інтерактивного телебачення. Якісно нові системи
телевізійного мовлення – кабельне, ефірно-кабельне та супутникове з цифрових сигналом – дозволять сформувати та надати населенню України більше сотні програм високої якості. Це створить передумови для ведення через прямий ефір широкої культурно-освітньої діяльності, організації системи
циклових передач з питань політики, науки, культури, освіти, розрахованих на запити та інтереси різних вікових та соціально-професійних категорій населення. Особлива увага має бути приділена висвітленню гуманістичної національної політики, розширенню вітчизняних передач, які з урахуванням
різних естетично-культурних рівнів глядачів висвітлювали б сучасні і перспективні аспекти суспільного
життя в умовах розвитку України як незалежної європейської держави.
Нові технологічні розробки супутникових систем передачі зображення на великі відстані сьогодні стали своєрідною мірою прогресу телеіндустрії, а прямий ефір – одним з найбільш затребуваних
глядацькою аудиторією (поряд з художньо-постановчими проектами: кіно- й відеофільмами, серіалами, музикальними та іншими розважальними програмами) і професійною практикою (особливо в інформаційному мовленні) способів телевізійного журналістського мистецтва. Марно говорити про вплив
на суспільство програм прямого ефіру, присвячених найактуальним політичним та соціальним проблемам. Водночас останнім часом зі сторони керівництва телевізійних каналів можна помітити тенденції до заміни вартісного прямого ефіру записом, що стало наслідком незадоволення менеджерів
втіленням таких проектів, професійним рівнем підготовки журналістів прямого ефіру, сценарним та
режисерським втіленням.
Очевидна і відсутність будь-якої уваги до цього питання теоретиків, вчених, телекритиків. Як
свідчить статистика, впродовж десятиліть інформаційні програми, що транслюються в прямому ефірі,
залишаються однією із найрейтинговіших позицій вітчизняного ТБ, а кількість інтерактивних проектів
(одного з видів прямого ефіру) за десятиліття, з 1991 по 2001 рік, на провідних українських каналах
виросло в 10 разів, об’єм мовлення (години) – в 4,5 рази. Таке зростання є наслідком популярності
прямого ефіру у телеаудиторії. Як результат – брак методик, що відчувається як у практичній сфері
© Дячук В. П., 2010
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(приклади тому можна знайти у щоденному мовленні), так і на етапі професійної підготовки спеціалістів на кафедрах ТБ і радіофакультетів та відділень журналістики університетів. Викликає серйозну
стурбованість і відсутність належної правової бази в діяльності журналістів у прямому ефірі, а також у
її оцінці, що часто призводить до гострих конфліктів у суспільно-політичному житті суспільства.
Спостерігається загальна тенденція зміщення акцентів аналізу в бік вивчення аспектів політизування і комерціалізації ТБ як наймогутнішого елементу ринку ЗМІ України, найістотнішого інструмента мотивованої дії.
Екранне зображення телевізора визначається не тільки характером зображувального матеріалу, за допомогою якого конструюється телевізійний твір, а й рухом кадрів. Першоелемент мови телебачення – динамічне, рухоме зображення, яке являє собою отримувану за допомогою спеціальної
техніки репродукцію, візуальну копію реалії. Техногенний спосіб отримання телезображення й забезпечена ним топологічна, тобто виражена у співвідношеннях і співмірності частин, подібність об’єкта
зйомки і його зображення породжують у глядача ілюзію "об’єктивності" телевізійного кадру. Властивістю створення й суб’єктивності відзначаються зображення і побудовані на їх основі художні образи телетвору. Це забезпечується використанням таких засобів, як великий план, ракурс, режим руху
камери відносно об’єкта зйомки, освітленість, колір, ритм, спецефекти. Вони допомагають перетворити нейтральність телепоказу на репрезентацію конкретного суб’єктивного сприйняття.
Кадр – невичерпане джерело за кількістю уособленої у ньому інформації. Зчеплення одного
кадру з іншим, зроблене (зшите) автором, дозволяє виявляти їх смислову глибину і визначеність.
Зв’язки між кадрами є джерелом породження нових смислів і виразності інтерпретації.
Діяльнісні аспекти телевізійного зображення презентуються досить універсально – це ідентифікація як самоздійснення людини в зображенні, що є наслідуванням та зануренням в потік інформації; прислухання до простору, емпатія як чуттєве ототожнення з агентом зображувальної системи. Даний
комплекс ідентифікації прийнято називати "мімесис" (від грецького подібність, відтворення), як входження
в інформаційний світ та ототожнення себе з ним. Але згодом було визначено неповноту ідентифікацій, які
визначаються поетичними тропами як "очуднення", "одивнення" (Б. Шкловський, Б. Брехт). Недостатність
знання або чуже культурне середовище, неадекватне прочитання тексту призводить до поетичного ефекту
або до того, що людина просто не сприймає інформацію. Частіше за все глядач просто перемикає канал.
Поняття зображення є найбільш універсальним. В епоху технічної революції воно стає одним
із фундаторських для розуміння реальності екранного світу, мас-медіа, комунікативного простору ТБ.
В. Беньямін у свій час зазначив, що тиражування як принцип повторювання девальвує саме зображення. Отже, варто визначити проблему зображення поза межами техносвіту. Смислове поле поняття
"зображення" є достатньо сталим. Предметна характеристика зображення говорить про явище, що
відображує, відтворює, повторює щось. Зображення завжди пов’язано з наявністю, навіть картинністю.
Тому говорять про "зображувальні мистецтва" (живопис, графіку, скульптуру та ін.). Зобразити – означає відтворити подію, факт, явище. Бути зображеним – означає бути виявленим на екрані зображення
всіх подій і фактів. Тут домінує не просто міметизм і подвоєння реальності картині або скульптурі, а й
взаємозумовленість, взаємозв’язок, взаємоопосередкування зображення і того, що зображується", –
констатує Ю.Легенький. Він також зазначає, що те, що зображується, може стати активним началом,
увібрати в себе зображення. Саме цей аспект є характерним для ТБ. Зображення вбирає в себе те,
що зображується або відображується за допомогою оптики, в контексті екранної реальності створює
інше буття світу, який відображується в екранному світі. Зображення стає дієвим і страждальним
одночасно, несе в собі дві іпостасі буття екранного світу ТБ, що позначають його як картину, видиво,
видовище. "Грецьке isos – однаковий, що знайшло найбільш автентичне визначення в понятті "ізоморфізм" – ідентифікації, засновані на уподібненні форм, говорить про таке типологічне побудування
світу, де існує універсальна гармонія космоморфогенезу, говорить про співпадання онтологічних ліній
зображення і буття", – відмічає автор.
Зображення в такому значенні дає можливість підійти до розуміння метафізики екранного світу, що несе в собі ізоморфізм як тотальну настанову відображення та трансформації інформації.
Більш того, несе в собі гомоморфізм – часткове єднання зображення і того, що відображується, а сам
сенс неповної ідентичності предмета і зображення при повному натуралізмі відображення інформації
створює екранну поетику, створює те, що дає зрозуміти відеологію, за С. Безклубенком, світу як певну
логіку видива, логіку видовища екранного світу.
Для більш точного вивчення основних параметрів саме прямого ефіру необхідно провести порівняльний аналіз його характеристик із характеристиками вже згаданих ЗМІ (радіомовлення) і видів
мистецтва (театру й кіно), узявши за основу ключові елементи їх функціонування в системі комунікативних процесів. Крім того, справедливо буде додати до цього списку Інтернет, що з кожним роком
набуває все більшого значення в системі ЗМК, але чомусь наполегливо випадаюче з поля зору дослідників. Це видається ще дивнішим, якщо взяти до уваги, що його ознаки як ЗМІ зовсім скоро можуть
поставити глобальну мережу в один ряд зі всією пресою.
Ще порівняно недавно, по суті єдиною формою, за допомогою якої ЗМІ підтримували зв'язок з
читачами/слухачами, були читацькі листи. Сьогодні вироблено найрізноманітніші жанрові форми: круглий стіл, гаряча лінія, прямий ефір, інтернет-чати (що працють on-line), відповіді на заздалегідь, піді-
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брані запитання, прихована камера, спонтанні інтерв'ю-опитування під час нарад, конференцій, на
вулиці з приводу актуальних, соціально важливих проблем, оперативне соціологічне опитування під
час повідомлення (навіть з моментальним підрахунком голосів), спортивні передачі, різні розважальні
програми, які, збираючи велику кількість учасників, мимоволі втягують їх у діалог; передачі на замовлення, коли слухачі висловлюють свої уподобання, побажання; різні конкурси; матримоніальні оголошення; телетеатралізовані дійства; розповіді про долі людей; перегук міст – це далеко неповний
перелік теле- та радіоформ, у яких виразно простежується намагання залучити до дійства найбільше
співбесідників. Безперечно, більші можливості шодо цього має телевізія, але й у радіопрограмах простежується тенденція враховувати специфіку уснорозмовної стихії. Навіть в інформаційні повідомлення, традиційно монологічні, останнім часом входить діалог. Телетехніка зробила можливим вести
розмову з журналістами інших міст, країн, континентів, бути свідками подій, які відбуваються, навіть у
момент повідомлення про них. Технізація робить можливим "ефект моментності".
Якщо просто фіксувати реалії прямого ефіру, то це не буде ТБ, тому що не виникає відеоряду.
Це буде просто матеріал, який потребує удосконалення, а воно, в свою чергу, вмонтовано в процес
інтеракції як живу динамічну реальність буття. Так, Е. Багіров під теоретичною моделлю телевізійної
комунікації розуміє "схему діяльності телебачення". Саму спробу моделювання комунікативних процесів він слідом за дослідником ораторського мистецтва Е. Л. Ножиним відносить ще до схеми Арістотеля. Як відомо, в своїй "Риториці" він включив у структуру публічної мови самого оратора (в сучасній
термінології – комунікатора), предмет, про який той говорить (тобто текст і відображення в ньому дійсності), і особу, до якої він звертається (комуніканта).
Підсумовуючи загальне враження у зв'язку з розглядом основних розділів теоретикометодологічної бази з питань прямого телевізійного мовлення і його творчого журналістського інструментарію, ми можемо констатувати: приклади, що наводяться дослідниками з практичної діяльності
телевізійних журналістів і є об'єктом осмислення мають здебільшого запозичений характер, наслідком
цього став їх переважно описовий підхід (навіть у тих випадках, коли на сторінках публікації основне
місце відводиться інтерв'ю, наприклад, з тележурналістом або телеведучим). За невеликим винятком
(наприклад, А. Вартанова) це позбавляє зроблені теоретиками висновки можливостей суб'єктивного
(тобто на основі власної практики) компоненту, що дозволяє переходити до глибокої деталізації (у тому числі технологічної) творчого процесу на користь наукових узагальнень, конкретизації, формулювання практичних рекомендацій у сфері теорії та практики журналістської творчості в телевізійних
проектах прямого ефіру.
ТБ має свою особливу поетику, сугестія впливу екранного образу створює особливий світ, який
не можна плутати з фактуальністю даних екранного простору. Йдеться про певний засіб інтерпретації
реальності. Якщо згадати тезу В. Беньяміна, що мистецтво у вік тиражування та технічних модифікацій потрапило в кризу репрезентації, то ТБ є дитям саме цієї кризи. Воно виникло як засіб адаптації
людини до змін і трансформацій у світі комунікації. Криза репрезентації та криза інтерпретації потребують все більших і більших технологій адеквації реальності. Інтеракція стає одним із засобів самоідентифікації людини в світі, яка вже не може бачити реальність як нейтральну даність, вона
обов’язково її інтерпретує, персоніфікує, сприймає як свою реальність. Оскільки інша людина теж
включається в потік інтерпретації. Всі можливості діалогу говорять про те, що комунікація є не просто
інформаційним простором, а полем діалогу за В. Біблером, полілогу, за Ю. Кристевою, полем можливого прадіалогу або прадистанціювання, за М. Бубером, яке існує як інтеракція.
Важливо, що діалог як шлях досягнення консенсусу, який виноситься на масову аудиторію,
стає дієвим механізмом проблематизації та персоніфікації інформації. Адже замість голосів двох осіб
ми чуємо голос натовпу, безлад, який теж потребує своєї поетики. Прямий ефір і є засобом подолання
хаосу, "охлократії" та інсталяції в простір ТБ ідей телекомунікатора. Посередник спілкування стає певним телекомунікантом, який направляє стихію уподобань в потрібне русло та формулює відповіді на
питання, що стають проблемою поля діалогу. Сама форма психологічного афекту неадекватності діалогізуючого ефіру є важливим евристичним потенціалом формування громадської думки, смаків, вподобань. Прямий ефір часто-густо стає симулякром винесення проблем на аудиторію, яка або дає
відповідь, або просто уникає проблем.
Інколи прямий ефір як полілог вирізняється самодостатнім естетизмом, що визначається як
говоріння заради говоріння, або слово заради слова, формуються потоки питань та відповідей, які не
співпадають. Це і є полілог як тотальний поліморфізм екранної та побутової реальності. Утворюється
велика кількість логік, багато можливих відповідей на одне питання, що призводить до симуляції консенсусу як такого. Проблематизація консенсусу і винос його на аудиторію стає завершувальним етапом полілогу. Цим займаються конфліктологія ТБ, маніпулятивні технології, що підбурюють екранну
інтригу, драматургія екранного простору.
Персоніфікація інформації або визначення того персоніфікатора, який цю інформацію перерозподіляє між потоками реципієнтів, є кардинальним актом визначення самої трансформативності в
просторі ТБ. Весь час ведеться пошук нових типів телекомунікаторів – людей, які активно втручаються
в життя, перетворюють феномен публічності інформації на комунікативний простір підвищеної інтеракції. М. Ром, який працював із фактуальними даними екрану, говорить, що "екранне послання", "ек-
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ранна вістка", "телепослання" є певною трансформативною естетикою, де факт переосмислюється в
контексті смислобуттєвих реалій. Інформація в телепросторі ТБ – це, певна інтерпретативна система,
досягнення ідеалу можливого буття. В якому живе людина як комунікативна одиниця.
Сферизм та полісемантичність інтерпретаційних парадигм подання інформації є надзвичайно
актуальним способом трансформації ТБ простору, способом ТБ комунікації. Це є однією із головних
ознак сучасного виміру останньої, яка можлива саме в контексті новітніх цифрових технологій.
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ДИХОТОМІЯ ЕЛІТА – МАСА:
ПОЧАТОК ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ, МЕХАНІЗМИ ДИНАМІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
СПІВВІДНОШЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглядаються основні підходи до дихотомії еліта-маса, які існують в межах різних наук – культурології, соціології, філософії, психології, елітології. Розкриваються особливості
даної проблеми на сучасному етапі.
Ключові слова: масова культура, елітарна культура, еліта, маса, дихотомія, культурна еліта.
Abstract: In the article new approaches to the concepts elite-mass dichotomy in the boundaries of
different sciences – culturology, sociology, philosophy, psychology, elitology – are being considered. The
features of the given problem are exposed on a modern stage.
Keywords: mass culture, elite culture, elite, mass, dichotomy, cultural elite.
Масова культура є невід’ємною складовою суспільства ХХ століття. Об’єктивному дослідженню даного феномена заважало негативне ставлення до нього з боку прихильників "серйозної", "високої" культури. Розглянута з погляду "високої", масова культура виглядає неповноцінною й навіть
шкідливою, характеризується як псевдомистецтво, кітч.
Захисники елітарної культури у всьому вбачали серйозну загрозу високій культурі як "хранительці істинних стандартів освіти й соціалізації". Чим викликане таке протиставлення "елітарної/високої"
– "масової/низької" культур? Адже навіть в сучасній культурології досить часто в якості антипода масової культури розглядають елітарну культуру, виробником та користувачем якої є вищий привілейований прошарок суспільства – еліта. З’ясування змісту терміна, який є центральним в словосполученні
"елітарна культура" – терміна "еліта" – є важливим теоретичним питанням, адже сутність елітарної
культури досить часто пов'язується з поняттям "еліта"1, яке увійшло в науковий обіг у ХХ столітті.
Потрібно зазначити, що використання даного терміна викликало чисельні заперечення з боку
деяких соціологів та політологів, причому авторами, які займають різноманітні політичні позиції – від
комуністів до лібералів. Існує думка, що термін не досить вдалий, адже якщо вважати еліту суб’єктом
політичного процесу, це призводить до приниження народних мас та суперечить ідеалам демократії.
Виникають і суто термінологічні заперечення, які стосуються того, що неправильно і навіть аморально
використовувати термін "еліта", оскільки етимологія даного терміна має на увазі найкращих людей з
представників влади, серед яких ми досить часто зустрічаємо досить цинічних, нерозбірливих у засобах, жорстоких тощо.
© Безугла Р. І., 2010
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Важливо зазначити, що дихотомія еліта-маса не є новою в науці. Питання наявності та доцільності поділу суспільства на тих, хто управляє, і тих, ким управляють, знайшли втілення у працях мислителів Стародавньої Греції (Платон, Арістотель)2.
Ідеї елітаризму притаманні і епосі Середньовіччя в Європі та Давньоруській державі – тільки
монарх як обранець та помазаник Бога може управляти народом, як пастух стадом (Т.Аквінський,
Д.Ареопагіт, Іларіон, Нестор, Даниїл Заточник та інші).
В напрацюваннях епохи Відродження та Нового Часу продовжуються розвиватися ідеї теорії
еліт, тобто права на владу та переваги обраної меншості, проте помітне посилення індивідуалістичних
мотивів, адже домінує антропоцентризм та посилюється впевненість людини в своїх силах, як особистості (Н.Макіавеллі, Е.Роттердамський, Ш.Монтеск’є, Т.Гоббс, Дж.Локк).
Витоки наукового інтересу до феноменів масового і елітарного в їх протиставленні містяться і
в консервативно-романтичній критиці буржуазно-демократичних перетворень в Європі та Америці в
ХVІІІ-ХІХ століть, де спостерігався активний розпад середньовічних суспільних груп, який перетворював суспільство в масу ізольованих індивідів. В працях видатних мислителів того часу – Ж.де Местра,
Л.Г.А.Бональда, Е.Берка, А.де Токвіля ідея "омасовлення" розглядається в ракурсі проблеми свободи,
до придушення якої, до своєрідної "збоченої рівності" або "рівності в рабстві" призводить прагнення
звести всіх до рівня маси [15].
Засновниками класичного елітизму вважають В.Парето, італійського соціолога Г.Моску, німецького
політолога Р.Міхельса. Надання "еліті" легітимного статусу3 в категоріально-понятійних комплексах соціальних і гуманітарних дисциплін, оформлення теорій еліти як цілісних систем уявлень традиційно
пов’язується з творчістю даних науковців. В їхніх концепціях домінуючою є ідея про те, що елітарна культура та еліта як її суб’єкт являються єдиною надією на спасіння культури від "омасовлення".
Формуються теорії еліти4 – соціально-філософські, соціологічні і політологічні концепції, які
стверджують, що еліта – це домінуючі (панівні) суспільні групи, які виробляють та здійснюють державну, культурну і соціально-економічну політику, – є необхідними та життєво важливими структурними
елементами для функціонування соціуму будь-якого типу. На рубежі ХІХ-ХХ століть з’являються теоретичні теорії, які прагнуть обґрунтувати соціально-культурну нерівність. Тут можна назвати таких авторів, як Т.Адорно, Д.Белл, М.Бердяєв, Л.Гумільов, Ч.Р.Міллс, Р.Міхельс, Г.Моска, Ф.Ніцше, Х.Ортегаі-Гассет, В.Парето, Дж.Скотт, П.Сорокін, А.Тойнбі, А.Шопенгауєр та інші.
Важливо відмітити, що ряд елітарістів (Т.Адорно, М.Бердяєв, Ф.Ніцше, Х.Ортега-і-Гассет) заперечують проти трактування еліти як групи, що знаходиться при владі ( в їх усвідомленні це псевдоеліта або вульгарна еліта – несамостійна, яка має потребу в масі, а тому підпадає під вплив мас).
Вони вважають еліту "цінністю в собі" незалежно до її позицій щодо влади. Більш того, на їхню думку,
справжня еліта прагне відгородитися від мас, відокремитися і завдяки цьому зберегти свою незалежність та свої цінності від "омасовлення".
В західній соціології існують різноманітні теорії еліти, в яких протиставляються еліта і народ,
проводиться та обґрунтовується думка про зміну еліт після завершення визначеного соціального циклу (В.Парето, Р.Міхельс та інші), за деякими виключеннями (наприклад, Ч.Р.Міллс) заперечується соціологічне пояснення природи та сутності еліти, що знаходиться у влади. Еліта пов’язується або з
розподіленням функцій в суспільстві, або з генетично природними особливостями видатних особистостей, харизматичних лідерів. Міллс визнавав поділ сучасного американського суспільства на еліту і
масу, проте це визнання оберталось викриттям елітарності політичної системи. Він критикує останню
як недостатньо демократичну [11].
Яскравим представником елітаризму ХХ століття був М.Бердяєв, якого вважають класиком російської елітології (її аристократичного варіанта). М.Бердяєв виступив проти ідеї соціальної рівності, яка, на
його думку, веде до зникнення еліти, аристократії, а значить, принципів організації суспільства [4, 121].
Важливо в даному контексті відмітити і праці П.Сорокіна, одного з засновників теорії соціальної
стратифікації та соціальної мобільності. На його думку, монополія влади в руках вузького привілейованого прошарку робить суспільство "закритим", загниваючим, перешкоджає найбільш талановитим
особистостям з "нижчих" соціальних страт – тобто з народу, така ситуація є руйнівною для суспільства5. Соціальний баланс в суспільстві порушується [14].
Своєрідне розуміння розподілу суспільних типів запропонував Л.Гумільов – російський історикетнолог, філософ, автор оригінальної концепції історичного процесу. Він також поділяв суспільство на
більшість ("обивателі") і меншість ("пасіонарії"). Пасіонарії (простіше "великі люди") з’являються внаслідок впливу космічних енергетичних викидів (йдеться про своєрідні генні мікромутації) і вирізняються
високою спрямованістю своєї життєвої мети. Індивіди-пасіонарії за допомогою пасіонарної індукції "заражують" своїх одноплемінників, забезпечуючи високий рівень пасіонарної напруги етносу в цілому.
Обивателі також можуть бути мужніми, енергійними й талановитими,"...але задля власної жадібності
шукають високого становища, щоб утішатися своєю владою, оскільки для них реальним є тільки теперішнє, над яким невідворотно підноситься своє, особисте... Вони хочуть жити зараз і для себе" [7].
Важливо згадати і теорію класів К.Маркса. Згідно з марксистською концепцією соціальнокласові відносини складаються на основі взаємодії класів, прошарків, інших соціальних груп. Цементуючим ядром соціальної структури суспільства є класи, які в теорії К.Маркса становлять економічно
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детерміновані, конфліктні соціальні групи, що, у свою чергу, формуються на основі відносин власності.
Основною класоутворюючою ознакою марксистської концепції є відношення до засобів виробництва.
В контексті нашого дослідження потрібно виділити партократичні концепції (В.Ленін, М.Джилас,
М.Восленський та інші). В правлячу партію, на думку В.Леніна, входить "вузький прошарок партійних
функціонерів", її еліта та широкий прошарок членів партії, який виконує рішення її керівництва [9]. Питання про правлячий клас, або правлячу верхівку (прошарок), який повинен виникнути після соціалістичної революції виникало та обговорювалося задовго до Жовтневого перевороту та після здійснення
останнього. Виникає концепція, яка пізніше отримала назву теорії "нового класу". М.Бакунін писав, що
держава диктатури пролетаріату, яку пропагує К.Маркс, буде являти собою "деспотизм правлячої меншості", в складі останньої можуть опинитися непомірні честолюбці, що прагнуть до влади, які будуть
прикриватися фразами про те, що вони виражають волю народу, проте це буде управління привілейованої меншості великою кількістю народних мас. "Проте ця меншість, говорять марксисти, буде складатися з робітників. Так, мабуть, з колишніх робітників, але які, як тільки стануть керівниками або
представниками народу, перестануть бути робітниками та стануть сприймати весь світ робітників з
державної висоти, будуть представляти вже не народ, а себе та свої притягання на керівництво народом" [2]. Твердження марксистів, що диктатура пролетаріату буде короткочасною, а її мета – освіта
народу, Бакунін сприймає досить скептично, стверджуючи, що "будь-яка диктатура не може мати іншої
мети, ніж увічнення себе" [2].
Ставлення до дихотомії еліта-маси, в радянській філософсько-соціологічній і політичній науці
було загалом негативним. В цілому, в радянський період характеризується жорстким контролем КПРС
над науковими розробками. Важливо зазначити, що в радянській науковій літературі термін "еліта"
вперше починає використовуватися в другій половині 50-х років ХХ століття. Загальновідомо, що проблематика "еліта-маса" в зазначений період була жорстко табуйована. Тобто аналізувати еліту можна
було тільки в негативному контексті, в напрямі "критики буржуазної соціології". Дослідження радянської еліти було неможливим з ідеологічних міркувань, адже еліта є атрибутом антагоністичного суспільства. Офіційна ідеологія стверджувала, що в Радянському Союзі відсутня експлуатація людини
людиною, відповідно відсутній і панівний експлуататорський клас, немає і не може бути еліти. Цензура
не дозволяла використання терміну "еліта" по відношення до соціалістичних країн. Стверджувалось,
що в СРСР існувало тільки два класи – робітники та колгоспники, а також прошарок трудової інтелігенції. Відповідно, в радянській культурі не могло існувати "масової та елітарної" культури, вважалось,
що дані явища притаманні тільки "буржуазним" суспільствам. В радянській ідеології приховувалось
існування еліти, як вищої соціальної страти6 (адже еліту можна розглядати як вищу страту в системі
соціальної стратифікації), яка виконує управлінські функції, володіє інституційними привілеями, тобто
всіма атрибутами еліти. Особливо ретельно дана еліта приховувала свої привілеї (спецрозподільники,
спецжитло, спецдачі, спецлікарні, тощо), дана інформація була зведена до рангу державної таємниці7.
Розробка цілісної концепції "нового класу" належить відомому югославському політологу
М. Джиласу. В праці "Новий клас. Аналіз комуністичної системи" (1957 р.), автор показав, що в Радянському Союзі після 1917 р. апарат компартії перетворився на новий правлячий клас, який монополізував владу в державі й суспільстві [8]. Концепцію М.Джиласа продовжив М.Восленський, який
використовував замість поняття "нового класу" термін "номенклатура". В праці "Номенклатура" (1980
р.) він розвинув ідеї М. Джиласа про партократію, однак до панівного класу в радянському суспільстві
зарахував не всіх управлінців, а лише номенклатуру, яка є вищою соціальною верствою [6].
Серед послідовників даного підходу можна виділити праці Г.Ашина, Р.Мухаєва, Р.Сакви, а також
низки інших авторів. Сучасні науковці виділяють чотири покоління радянської еліти. Перше – "ленінська
гвардія", яка здійснила Жовтневу революцію та мріяла про світову. Друге покоління – сталіністи, жорсткі
та досить дисципліновані виконавці наказів Сталіна. Даний період відрізняється широкомасштабними
репресіями, низка політологів кваліфікують останні як геноцид щодо власного народу. Третє покоління
радянської еліти – еліта бюрократії та партійних функціонерів, лідерами якої були Хрущов та Брежнєв.
Даний історичний етап характеризують як період інституціалізації і рутинізації номенклатурної еліти та
час відносно стабільних елітних кар’єр. Вважається, що наприкінціданого етапу (70-ті – перша половина
80-х років ХХ століття) у влади знаходилась геронтократична еліта застою. Останнє, четверте покоління
– еліта періоду перебудови. Склад даної еліти був неоднорідним, проте переважали в ній реформатори
на чолі з Горбачовим, які прагнули модернізувати існуючу соціально-політичну систему, орієнтувались
на гласність та демократизацію режиму.
На пострадянському просторі дискусії про еліту, зміну еліт, дихотомію еліта-маси, про те чи
можна вважати пострадянську еліту соціальним прошарком, який вже сформувався, чи тільки знаходиться в процесі формування широко розгорнулися тільки в 90-х роках ХХ століття. З’являється новий
термін – елітологія, який був введений в науковий обіг в 1980-х роках, проте отримав широке розповсюдження в суспільних науках, починаючи з другої половини 90-х років ХХ століття. Елітологія сформувалась як комплексне міждисциплінарне знання, що знаходиться на перетині політології, соціальної
філософії, політології, соціології, загальної історії, соціальної психології, культурології. Проте сьогодні
елітологія являє собою досить складний та різнорідний конгломерат різноманітних напрямів, які гостро полемізують один з одним.
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В сучасній науці існує значна кількість концепцій соціальної структури суспільства, а принципи
розподілу людей на еліту та масу суттєво відрізняються. Важливо зазначити, що систематизація, класифікація, типологізація вищезазначених напрямів в елітології являє собою досить складну наукову
проблему, адже дана типологізація проводиться на різному підґрунті.
Наявність різноманітних точок зору, напрямів та орієнтацій при дослідженні зазначеної проблеми
в сучасній елітології виділяють два основних підходи до даної проблеми: ціннісний (аксіологічний) та
структурно-функціональний. Прибічники першого підходу пояснюють існування еліти інтелектуальною та
моральною перевагою одних людей над іншими; другого підходу – важливістю функцій керування для
суспільства, підкреслюючи виключну роль людей, що виконують дані функції. Проте, важливо зазначити,
що самі дослідники еліт, такі, наприклад, як Т.Боттомор, С.Келлер, У.Рансимен, розуміють недосконалість
вищезазначених підходів, їх обмеженість. Адже саме Келлер відмітила, що ціннісний підхід легко деградує
в містицизм і примітивну апологію влади, інший – функціональний – в тавтологію і знову таки в апологетику.
В основу іншого підходу закладена хронологія подій (так звана, хронологічна типологізація).
Виділяються чотири основні етапи розвитку елітології: 1) кінець ХІХ – перші три десятиліття ХХ століття – творчість засновників елітології; 2) друга половина 20-х – перша половина 40-х років – формується фашистський, ліберальний (К.Маннгейм, Дж.Шумпетер) і аристократичний (Х.Ортега-і-Гассет)
варіанти елітаризму; 3) з середини ХХ століття розвиваються ліберально-демократичне, радикальнодемократичне трактування елітизму; 4) 70-ті роки – початок ХХІ століття, незважаючи на панування
політичного плюралізму широкого розповсюдження набуває неоелітизм (Т.Дай, Х.Зіглер та інші).
Аналіз основних значень, в яких термін "еліта" використовується соціологами, політологами та
культурологами дозволяє констатувати наявність досить різноманітних тлумачень, що і стало основою
для класифікації елітологічних теорій. Серед них найпоширенішими є: політична, пов’язана з іменами
Г.Моски та В.Паретто, (основний критерій належності індивіда до еліти чи маси – відношення до влади); психологічна, (З.Фрейд, Е.Фромм, А.Адлер – механізм розподілу людей на еліту і масу пояснюється за допомогою інстинктів та природженого прагнення людей панувати чи бути підлеглими),
біологічна, ( Р.Уільямс та С.Дарлінгстон, обґрунтовували розподіл на еліту і маси за генетичними
ознаками), релігійна, (М.Вебер та Е.Ледерар – саме Бог здійснив розподіл людей на еліту та маси);
технологічна (Дж.Бернхем, К.Боулдінг, Д.Елеско, А.Фриш та інші, відносили до еліти тих, хто має здібності до організації та управління сучасним виробництвом).
Існує й інша класифікація, коли дослідників еліт прагнуть згрупувати в основні школи, такі як:
макіавеллістська (Г.Моска, В.Парето, Р.Міхельс); демократичного елітизму (Й.Шумпетер, К.Манхейм,
Д.Сарторі, Г.Лассуел); плюралістична (Р.Даль, С.Келлер); ліволіберальна (Ч.Р.Міллс); неоелітизм
(Т.Дай, Х.Зіглер).
Можлива класифікація елітологічних теорій по засобам обґрунтування елітаризму: ірраціональний, біологічний, психологічний, функціональний, технократичний.
Менш розповсюдженим є розподілення елітологів по політичним орієнтаціям та прихильностям: фашистський варіант елітаризму, консервативно-аристократичний, ліберально-демократичний,
ліворадикальний, комуністичний елітаризм.
Також можлива типологізація елітології по географічному чиннику, наприклад, можна виокремити Західну Європу (де зародилась елітологія), елітологію США (куди після другої світової війни змістився
центр розробки елітології), окремо можна виділили елітологію пострадянських країн. В умовах тоталітаризму
та жорстких ідеологічних заборон вона мала свою специфіку, була переважно підпільно-дисидентською
або емігрантською.
Важливо відмітити сучасні теоретичні напрацювання українських та російських науковців, таких як,
М.Афанасьєв, Г.Ашин, О.Гаман-Голутвіна, Л.Герасіна, О.Дука, В.Єлізаров, В.Журавський, О.Криштановська,
І.Куколєв, О.Лазоренко, В.Мохов, Є.Охотський, С.Перегудов, Д.Погорілий, В.Полохало, О.Понєдєлков,
О.Потєхін, Л.Приходченко, Н.Селютіна, О.Соловйов, А.Старостін, Д.Табачник, Ж.Тощенко та інші.
Початком становлення нової української пострадянської еліти вважають останнє десятиліття
ХХ століття. Головною особливістю даного процесу є внутрішня суперечливість, адже суттєвою ознакою
сучасної української еліти є її структурна неоднорідність, яка проявляється на рівні ціннісних орієнтацій.
Виділяють три основні типи еліти, залежно від її ставлення до реформ, що проводяться: ліберальна, неоконсервативна і соціалістична. Звертається увага і на неоднорідність груп, що складають теперішню українську еліту: вихідці з кіл радянської номенклатури; колишні дисиденти (противники комуністичного режиму);
представники бізнесу ( які заробили капітал, зробили кар’єру тощо в період перебудови та після неї); колишні кадрові офіцери; наукова і художня інтелігенція; нові політики, які заявили про себе як про лідерів
нових партій та рухів.
Дослідженням трансформації українських владних еліт займалися В.Фесенко, М.Шульга, М.Пірен,
О.Донченко, О.Куценко, Н.Бойко та інші. Проблему співіснування демократичних ідеалів та наявності
елітних груп в сучасних соціумах розглядали А.Ручка, В.Танчер. Питання соціальної відповідальності та
концепції соціальної самоорганізації (Л.Бевзенко, В.Ворона, Л.Сохань). З позицій ціннісної концепції
українські елітні групи розглядалися такими вченими, як С.Вовканич, Б.Кухта, Н.Теплоухова.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновки, що в будь якому-випадку, незважаючи на
різноманітні наукові підходи, дихотомія еліта – маса є ведучим методологічним принципом аналізу
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соціальної структури. Адже радикальні зміни та зміни соціально-стратифікаційних парадигм, які відбулися в Україні в 90-ті роки ХХ століття (зміна геополітичного статусу в результаті розпаду Радянського
Союзу та отримання країною незалежності – із союзної республіки Україна стала самостійним
суб’єктом міжнародних відносин) не призвели до виникнення стійкої, збалансованої структури сучасного суспільства. Відсутні чіткі межі між соціальними стратами. Короткий огляд історії розвитку зазначеної проблеми дозволяє констатувати відсутність єдності в формулюванні сутності понять "маса" та
"еліта" в концепціях різних науковців. Наявна відсутність загального критерію, єдиної основи для визначення сутності даних понять. Відсутні чіткі критерії визначення самої еліти. Значна кількість людей
за сприятливих обставин може потрапити до цієї верстви і, навпаки, люди, які мають всі підстави належати до еліти (за освітою, посадою) не мають можливостей впливати на суспільство, або навпаки
самі не відповідають критерію "обраних", найкращих.
Порівнюючи визначення різних авторів, ми можемо констатувати наявність змішання термінів:
дехто з дослідників відносить до еліти тільки політичну еліту, у інших трактування еліти більш широке.
Перед нами постає проблема не тільки чисельності трактування терміну, але й великої кількості термінів, якими прагнуть замінити поняття "еліта". Наприклад, політичний клас, правлячий (панівний)
клас, панівна еліта, керівна еліта, керівна меншість, лідерство та інше. Ми стикаємось з проблемою,
що різними термінами користуються для визначення одного й того ж концепту, а різні концепти визначають одним і тим же терміном.
Характер сучасних публікацій в Україні дозволяє констатувати, що переважають дослідження
політичної, адміністративної, економічної, регіональної еліт, проте майже відсутні дослідження вітчизняної культурної еліти. Підхід політолога та соціолога відрізняється від культурологічного підходу. Для
соціолога або політолога "еліта" – частина суспільства, що має доступ до інструментів влади. Як вже
було зазначено, існують різноманітні види еліт, при цьому критерії виділення даних еліт можуть бути
різноманітними. Наприклад, частіше при виділенні культурної еліти використовують ціннісний критерій. Культурологи частіше використовують термін "еліта" до видатних діячів культури, інколи він виступає як синонім "аристократії духу".
Аналіз наукової літератури свідчить, що сьогодні остаточно не з’ясовано сутність культурної
еліти у трансформаційному суспільстві, не визначено її структуру, недостатньо вивчено процес її становлення і майже зовсім не здійснюються дослідження стосовно її суб’єктного потенціалу. У сучасних
дослідженнях переважають конкретно-теоретичні та загально-філософські способи аналізу еліти. У
той же час праці на рівні емпіричного пізнання культурної еліти, майже відсутні. Залишається відкритим питання: хто є представником культурної еліти (відомі особистості, представники шоу-бізнесу,
професійні діячі, представники владних структур тощо)? А звідси: хто встановлює критерії "високої/елітарної культури"? Можна констатувати, що на відміну від інших типів еліт, наприклад панівної,
культурна (творча) еліта не піддається чіткому соціологічному аналізу в силу специфічно-ціннісного
характеру критеріїв приналежності до даного типу еліти, а також відсутність чіткої структурованості.
Зазначена ситуація свідчить про відкритість даної проблеми в сучасній науці та необхідність дослідження на міждисциплінарному рівні.
Примітки
1

Термін "еліта" бере свій початок від латинського "eligere", проте в сучасній літературі частіше використовується французьке "elite" – найкраще, добірне. В науковий обіг термін "еліта" вводить В. Парето.
2
Вважається, що вже Платон в межах античної філософії сформулював основні принципи елітарного світогляду, які він розкриває в своєму вченні про три частини душі (розумної, вольової і афективної) та у відповідних
даному розподілу трьох типах громадян (мудреці, воїни та ремісники). Філософ одним з перших звертається до
дихотомії "обрані" (або філософи) – натовп, або, в сучасній термінології, "творча/культурна" еліта – "нетворча
маса", що дозволяє філософу чіткіше визначити сутнісні характеристики даного протиріччя. Він зазначає, що антагонізм натовпу та філософа має "духовний", а не соціальний характер [13].
3
Починаючи з ХVІІ століття, слово "елітний" використовувалось для визначення товарів найвищої якості
(купцями, зокрема). В ХVІІІ столітті зміст слова розширюється, його починають використовувати для найменування "обраних людей", насамперед, вищої знаті, а також відбірних ("елітних") військових частин. З ХІХ століття поняття стали вживати в генетиці, селекції тощо для визначення найкращого насіння, рослин, тварин для їх
подальшого розведення.
Важливо відмітити, що поняття "еліта" широко не використовувалось в суспільних науках до початку ХХ
століття (тобто до появи робіт В.Парето).
4
Початок формування теорії еліти саме як наукової концепції, як правило, відносять до ХІХ століття, а її
остаточне о теоретичне завершення – до ХХ століття.
5
Цікавою є його теорія "пуголовків" – талановитих вихідців з нижчих прошарків суспільства, потенційної
еліти, які своїм інтелектом та здібностями перевершують дворянську правлячу еліту, яка залишається у влади,
заважаючи "пуголовкам" ввійти в еліту, перетворюючи її в контреліту.
6
Сьогодні значно рідше для характеристики соціальної структури суспільства використовується поняття
"клас", поступаючись місцем поняттю "страта" (від лат. stratum – шар, пласт), що лежить в основі теорії соціальної
стратифікації та соціальної мобільності. Страта – реальна, емпірично фіксована спільнота, що об’єднує людей на
певних загальних позиціях або на основі спільної справи, яка зумовлює конституювання даної спільноти в соціальній структурі суспільства і протиставлення іншим соціальним спільнотам.
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7
Як зазначав М.Джилас, особливості даної еліти полягали насамперед, в тому, що експлуатація ними
народних мас здійснювалась не за допомогою приватної власності на основні засоби виробництва, а за допомогою колективної власності даного класу (причому в цій власності знаходилась і сама держава) [8].
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ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
У статті осмислено українську християнську культуру постмодерного суспільства в полі
демаркації толерантності.
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The object of the research is the comprehension of the Ukrainian Christian culture of post-modern
society in the field of the demarcation of the toleration.
Keywords: globalization, pluralism, religious tolerance, culture.
Сучасні нації більш плюралістичні в культурному, релігійному і політичному відношенні, ніж
традиційні спільності, які зберігали єдність через свої фундаментальні традиції. Прагнення до підтримання стабільності у суспільстві в умовах плюралізму, зняття напруги у взаємостосунках між людьми з
різними віросповіданнями, поглядами і переконаннями актуалізувало проблему толерантності – як
найважливішого принципу комунікації. Метою цього дослідження є осмислення сутності і демаркації
релігійної толерантності в сучасному українському суспільстві. Дискурс навколо цієї проблеми припускає два рівня: в площині національної культури і в полі міжнародних відносин. Незважаючи на неоднаковість масштабів, толерантність на обох рівнях є реакцією на появу напруги у взаємостосунках між
спільностями через певні відмінності (світоглядні, конфесійні, релігійні тощо).
Для з’ясування питання визначимо семантику і окреслимо межі толерантності. В багатьох
культурах поняття "толерантність" є синонімом "терпимості" (лат. – tolerantia, англ. – tolerance,
toleration, нім. – toleranz, фр. – tolerance). Однак насправді семантика цього терміна контекстуальна і
еволюційна. Демаркація толерантності задається характером або природою тих відмінностей, що іс© Герчанівська П. Е., 2010
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нують в суспільстві у певному часовому інтервалі; основні сфери її проявлення – політика, право, мораль, релігія, культура.
Для пояснення цієї думки звернемось до недавнього минулого – радянських часів. Головними
ознаками радянського суспільства були: жорсткий контроль політичної влади над усіма сферами життя суспільства і кожної особи, відсутність легальної опозиції, наявність обов’язкової для всіх офіційної
ідеології, нетерпимість до політичного інакомислення, підпорядкованість культури і всього духовного
життя політичній владі. Це була влада однієї легальної партії, єдиної ідеології – марксистськоленінської, базовими цінностями суспільства в духовній сфері були атеїзм і соцреалізм. Відсутність
плюралізму в усіх сферах життя призвела до зниження рівня толерантності у суспільній цінніснонормативній системи до мінімуму, у свідомості людей домінувала полярність "Ми – Інші".
Світська влада не розглядала церкву як важливий внутрішньодержавний інститут, відокремивши її
від держави. А втім, процес інтолерантності у світській свідомості суспільства надав імпульси для осмислення й включення її в ціннісно-нормативну систему релігійного буття. Намагаючись зберегти православну
віру, що займала домінуючі позиції у державі, церква вважала себе змушеною інтолерантно ставитись до
іновірців. Цей процес посилився з поширенням держаних кордонів на захід, де православ’я безпосередньо
зіткнулось з католицтвом. Ліквідування греко-католицької церкви і затвердження православ’я в Західній
Україні у середині XX ст. було логічним, неминучим наслідком державної і церковної політики. Отже, неможливо розглядати будь-яку культуру поза реальністю, без її кореляції з іншими явищами соціокультурного процесу. Межі толерантності залежать від ступеня її включення в ціннісно-нормативну систему
конкретного суспільства.
Примітно, що вперше в європейській історії проблема толерантності виникла саме на релігійному рівні, і первісний зміст терміну був – віротерпимість. Історія показала, що немає нічого більш
трудного, ніж бути терпимими стосовно людей, які додержуються інших релігійних переконань. Здавалось би, віра повинна породжувати милосердя і терпимість, однак у дійсності релігійна людина може
легко впасти в спокусу фанатизму, що часто приводить до конфронтації у суспільстві. Дещо подібне
ми бачимо у сучасному суспільстві, пронизаному метастазами релігійного фанатизму, що виник на
ґрунті неприйняття Іншого. В основі цього феномена уявлення про непогрішимість ідей, в які ми віримо, і тверда упевненість у помилковості інших поглядів. Тобто цей процес завжди проходить в постійній опозиції Я – Інший. Толерантне відношення до людей, які відрізняються від нас своїми
переконаннями і навичками, потребує розуміння, що істина не може бути однозначною – вона багатогранна і що існують інші думки, які здатні пролити світло на сутність питання. Необхідне усвідомлення
того, що за чисто зовнішніми людськими відмінностями (зокрема, різний колір шкіри, розріз очей), за
різноманіттям поглядів ховається щось більш важливе – належність до людства у цілому. Усвідомлення належності до загальнолюдської культури, комплексної взаємозалежності народів в умовах
глобальних цивілізаційних трансформацій повинно стати підґрунтям толерантності.
У цьому ракурсі сьогодні сформувався новий змістовий рівень у тлумаченні толерантності. На
перший план виходить усвідомлення цінності культурної різноманітності, визнання за людиною невідчужуваних прав і свобод, заохочування ініціатив і альтернатив, уважне відношення до Іншого. З цих
позицій Генеральною конференцією ЮНЕСКО (1995) була прийнята Декларація, відповідно до якої
"толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого
світу, наших форм самовираження і способів проявлення людської індивідуальності..., це гармонія в
різноманітті, це доброчинність, що робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни
культурою миру..." [4]. Інакше кажучи, толерантність – це "визнання і повага інших поглядів, традицій,
стилів і практик життя без внутрішньої згоди з ними" [3, 174].
В умовах демократії толерантність сприяє встановленню і підтримці плюралістичного балансу
духовного життя суспільства, який забезпечується як самими його членами, так і державою, що гарантує дотримання прав і свобод людини, повагу до Іншого і створює сприятливі умови для культурного
розвитку особистості. Однак, коли плюралістичний баланс суспільства порушений, толерантність, як
засіб компромісу, стає недієздатною. В цих умовах держава повинна захищати законними засобами
базові цінності суспільства, в тому числі спрямованість до толерантності. Виникає природне питання,
коли і в яких масштабах використовувати інтолерантність (оскільки риск її зловживання присутній завжди). З’ясуємо це питання через призму українського суспільства в умовах глобалізації і розглянемо,
як виявляється толерантність в сучасній релігійній свідомості й як терпимість до Іншого вписується в
релігійну ціннісно-нормативну систему спільності.
Нагадаємо, що церква в Україні відокремлена від загального комплексу державного управління, тому питання релігійної толерантності є, перш за все, справою церкви. Саме на церкві лежить місія
розробки стратегії створення і підтримки умов формування толерантної атмосфери у релігійній спільності. Це комплексна програма, яка повинна містити цілій спектр дій (зокрема, що ґрунтуються на християнській ідеї універсуму). Стрижневий принцип православно-релігійної філософії – соборність –
також може зіграти позитивну роль в формуванні толерантних стосунків в українському суспільстві.
Іншим детермінантом толерантності, на мою думку, є пізнання, а не емоції, тому що сильні почуття рідко рахуються з доводами розуму. Суб’єкти толерантних відносин повинні повніше і глибше
знати один одного, сприймати культуру Іншого, лише тоді вони зможуть бути відкритими до діалогу.
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З’ясовуючи цінності, орієнтації, оцінки, моделі поведінки Іншого, необхідно шукати не те, що роз’єднує
людей, а те, що їх єднає. Лише тоді вони спроможні стати відкритими до діалогу. Вказані детермінанти
лише закладають підґрунтя людської духовності, однак для того, щоб мати реальний вплив на життєдіяльність суб’єктів, толерантність повинна стати світоглядним принципом, змістовим орієнтиром їх
ціннісно-нормативної системи, перерости в усвідомлення конкретної цілі – підтримку стабільності у
суспільстві і консолідації його членів.
Однак на позитивні наслідки цього процесу в релігійному житті можна розраховувати лише у
випадку, якщо церква усвідомлює необхідність плюралізму в духовній сфері і важливість діалогу з людьми, які додержуються інших релігійних переконань. Але факт залишається фактом: релігійний плюралізм в Україні не спричинив появу релігійної толерантності (в тому числі толерантного відношення
до атеїзму), що є необхідною умовою функціонування суспільства в умовах глобалізації.
Безумовно, держава не має права втручатися у справи церкви, проте вона може впливати на
свідомість людей, акцентуючи увагу на соціальній цінності толерантності. Не можна не визнати, що
цей аспект є важливим для створення духовної основи подальшого розвитку української культури й її
інтеграції у загальноєвропейський культурний простір. Отже, толерантність не є суб’єктивною терпимістю до Іншого (його поглядів, вірувань), вона, за Є. Бистрицьким, "передбачає практичну дію для
стримування ідіосинкразії щодо чужого" [5, 79].
Щоправда, політика толерантності не завжди спрацьовує: міжконфесійні і міжрелігійні конфлікти у суспільстві свідчать про те, що апеляція до людської терпимості часто зазнає поразки. Справа в
тому, що в основі самої глобалізації лежить внутрішнє протиріччя між зближенням національних культур й їх розвитком, що, природно, проявляється і на рівні релігійної культури. Руйнування тоталітарного режиму, поширення свободи в Україні призвело до подвійного результату. З одного боку,
спостерігається могутній сплеск національної самосвідомості, що спричинило актуалізацію національних традицій, реставрацію релігійних засад суспільства. Сьогодні релігійні ідеї активно витискують марксистсько-ленінську доктрину й атеїстичну ідеологію. Саме релігію українське суспільство розглядає
як найважливіший стабілізуючий фактор суспільного життя.
З іншого боку, розвиток цього процесу поглибив релігійну конфронтацію. Люди почали звертатися до віри своїх пращурів, що призвело до відродження конфесійної різноманітності в країні (православні, греко-католики, католики, протестанти). Даний процес часто супроводжується міжконфесійним
протистоянням, оскільки стереотип протилежностей "Ми – Інші", що вироблювався протягом десятиліть, не можна побороти умить. Більше того, розлад у середині православній церкві сьогодні заподіював більше шкоди, ніж уся атеїстична пропаганда радянських часів. Потрібен час для корінної
перебудови людської свідомості, щоб толерантність і плюралізм ввійшли у ціннісну систему суспільства. Це тривалий і складний процес, який потребує певних зусиль як з боку церкви, так і держави.
Однак релігійне протистояння зумовлено не лише ідеологічним фактором, а й глибинними
внутрішніми протиріччями у суспільстві, що детермінували гетерогенність української християнської
культури. По суті в основі цього протистояння лежить зіткнення локальних культурних традицій, ментальностей, що сформувались через специфіку історичного розвитку українського народу.
Соціокультурний досвід певної релігійної спільності, акумульований у культурних формах, протягом століть був основою для її репродукування, підтримання рівня консолідації її членів, одночасно
він детермінував регіоналізацію України за конфесійною ознакою і локальними особливостями української християнської культури. Розуміння цього питання розкриває витоки протистояння Схід-Захід в
сучасній Україні і вирішує проблему демаркації толерантності в релігійній культурі.
Тенденції глобалізаційного процесу потребують від теології нової методології осмислення християнства, оскільки сконцентрованість на регіональному, локальному рівні не дозволяє вирішити релігійні проблеми сучасності. На тлі глобалістської парадигми церква починає не лише апелювати до
концептуальних інновацій, але й органічно включати їх у богословське коло, пристосовуючи до культурних традицій суспільства.
Питання, що вирішуються теологією на основі глобалістського підходу, не нові: вони ґрунтуються на ідеї всезагальності християнства, як однієї з світових релігій. Такий підхід не означає претензії християнства на вираження повної істини, обмеження істинності інших релігій і світоглядів або
відмову від культурно-історичних надбань, що накопичені суспільством. Мова йде про обґрунтування
необхідності модернізації християнського вчення, яке повинно ураховувати виклики глобалізації.
Стимульовані глобалізацією модернізаційні процеси спрямовані не на поєднання християнських конфесій, а на їх діалог, як засіб подолання релігійної конфронтації у суспільстві на основі принципу толерантності. Вони дозволяють християнству відійти від вузької конфесійності. Як визнає Д. Вітер,
"активне втручання глобалістської парадигми в християнське вчення сприяє більш критичному осмисленню традиційних теологічних парадигм християнської теології" [1, 9]. Однак через консервативність
мислення й інертність людської свідомості не слід очікувати швидких перебудов у духовній сфері суспільства. Саме тому на церкву покладається важлива місія перетворення свідомості людини з орієнтацією на толерантність і плюралізм як основні принципи сучасного релігійного мислення.
А втім, глобалізаційні процеси актуалізували також давню проблему – опозицію офіційна –
народна релігійність, офіційна–народна християнська культура, в основі якої лежить соціокультурний
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контекст. Якщо розглянути українську культуру в загальному соціокультурному полі, то перед нами
розгортається широкий спектр феноменів – народна, елітарна, масова культури, безліч субкультур,
що існують, взаємодіють і протистоять одна одній. Більш того, вливаючись у європейський простір,
українська культура стикається з іншими релігіями й національними культурами, такими же самобутніми і неповторними.
Отже, ми підійшли до складної дилеми: як вписати в глобалізаційні процеси велике різноманіття
традицій, що сформувались в європейській культурі взагалі й українській культурі, зокрема? Як уникнути
уніфікації культур в умовах глобалізації, знищення духовного начала народу, що породив його особистість?
Слід підкреслити, що культурна гетерогенність в Європі давала про себе знати протягом всього історичного процесу культурного формоутворення. Далеко не останню роль в сучасній демаркації
європейської культури зіграла опозиція західного і східного християнських віроучень. Досліджуючи питання щодо соціоґенезу західної цивілізації, Н. Еліас висловив думку, що релігія сформувала вимоги і
заборони, які донині відчуваються як щось спільне для всього західного світу. "Вони призвели до того,
що всі західні народи, незважаючи на усі відмінності, опинились наділеними спільними рисами – ознаками особливої цивілізації" [6, 11]. Аналогічну консолідуючу роль в Східній Європі зіграло православ’я,
до ареалу якого належить українська культура.
Тобто, протягом історії формувалась західноєвропейська і східноєвропейська картини світу,
що адаптовані до умов і стилю життя конкретного культурного ареалу. Однак кожна з них має спільний
каркас – християнство з його незмінними догматами, на основі яких були створені різні модифікації
релігійних традицій. Незважаючи на конфесійні відмінності, християн поєднує спільна віра в Бога, єдиний символ віри. Саме в цьому бачиться потенціал для подолання дисгармонії в християнському світі,
узгодження різних позицій, точок зору і встановлення балансу сил у суспільстві.
Пошук консенсусу між західною і східною культурами призвів до певних висновків. По-перше,
між західним і східним культурними ареалами немає (і не може бути) чітких, різко окреслених границь.
В широкому соціокультурному контексті вони являють собою автономні цілісності, що мають комплекс
спільних елементів, одним з яких є християнство. Як зазначив Г. Гегель, "якісні відмінності виявляються не тільки як несхожості в їх протилежності і протиріччі, але й як погоджена єдність, що виявляє усі
моменти, що їй належать, як ті, що знаходяться в єдиному цілому. Така погодженість і є гармонією" [2,
204]. По-друге, автономність і різноманіття культур, з одного боку, і єдність різноманіття – з іншого,
детерміновані схожістю цілей феноменів (зокрема, задоволення потреб певної спільності), проте не
подібністю правил їх утілення. По-третє, глобалізаційні процеси в релігійній сфері повинні бути спрямовані на діалог віруючих, а не на уніфікацію релігійного життя і релігійних культур, яка може призвести до підриву основ життєдіяльності спільності.
А втім, досвід показав, що орієнтація на християнство як засіб нівелювання міжнаціональних і
міжрегіональних протиріч не вирішує всіх проблем сучасності: активізація ісламу, діяльності сект, що
обряджаються у тогу християнства, створюють реальну загрозу як в Україні, так і в самій Європі. Але
де знайти основу та міру поєднання конфліктуючих сторін? Провідну роль в цьому, безсумнівно, грають комунікативні процеси. Саме завдяки спілкуванню, люди одержують інформацію, знання, уявлення про Іншого, що сприяє їх відкритості до діалогу, незважаючи на неоднаковість віросповідань,
розбіжності переконань і життєвих цінностей. Слід відзначити, що Україна завдяки своєму геополітичному розташуванню (на межі Схід-Захід Європи, католицизму і православ’я) може виступити своєрідним мостом у діалозі культур.
Формування загальноєвропейського культурного простору потребує перетворення всієї світоглядної системи народів, вироблення діалогових форм комунікації, перш за все, на основі загальнохристиянських цінностей. Форми міжкультурного діалогу можуть бути різними (конференції, колективні наукові
публікації, благодійна діяльність тощо), проте відмінності в підходах до теорії християнства, традиціях, обрядах різних конфесій не повинні бути перепоною для цього процесу. Діалог церков, їх взаєморозуміння
будуть сприяти прогресу глобалізації суспільного життя, що прокладає собі шлях як історична необхідність.
Отже, імперативами українського суспільства в умовах глобалізаційних процесів мають стати: толерантність як головний світоглядний принцип; плюралізм ціннісних орієнтацій, конфесій, стилів життя;
діалогічність культур. Пріоритетними детермінантами толерантності є християнська ідея універсуму і пізнання Іншого (конфесій, релігій). З’ясовуючи цінності, орієнтації, оцінки, моделі поведінки Іншого, людина
повинна шукати не те, що її роз’єднує з Іншим, а те, що єднає. Однак, щоб мати реальний вплив на життєдіяльність людей, толерантність повинна стати світоглядним принципом людей, змістовим орієнтиром їх
ціннісно-нормативної системи, перерости в усвідомлення конкретної цілі – підтримку стабільності суспільства і консолідації його членів. Цей аспект є важливим для створення духовної основи для подальшого розвитку української християнської культури й її інтеграції у загальноєвропейський культурний простір.
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ДО ПИТАННЯ ДАТУВАННЯ ПРОМОВИ ЛІСІЯ "ПРО ЛЮБОВ" ("ЕРОТИК")
У статті досліджується автентичність авторства промови давньогрецького оратора і
логографа Лісія "Про любов". Також виявляються певні орієнтири, які давали б можливість більш
точно визначити хронологічні межі написання цієї промови або хронологічні межі інсценізації діалогу
Платона "Федр".
Ключові слова: красномовство, промова, Давня Греція, Лісій, Платон, Сократ.
The article investigates the authenticity of the authorship of speech of ancient Greek orator and
logograph Lysias' "On Love". Just identify specific benchmarks that would provide an opportunity to define
more precisely the chronological framework of writing the speech or chronological limits of staging a dialogue
of Plato "Phaedrus".
Keywords: eloquence, speech, Ancient Greece, Lysias, Plato, Socrates.
Серед численних промов давньогрецького оратора і логографа Лісія промова "Про любов"
("Еротик") стоїть окремо. Донині серед науковців немає одностайної думки щодо автентичності авторства Лісія, оскільки єдиним джерелом, в якому наводиться текст, є діалог Платона "Федр". Не згадують про цю промову й інші автори античності. Невідомо також, коли вона була написана. Тому нині
позиції з цього питання розподілилися як на користь авторства Лісія, так і на користь того, що справжнім автором цієї промови був Платон, в діалозі якого вона і наводиться.
Так, один з найкращих знавців творчості Лісія С.Соболевський у вступній статті до видання
промов оратора зазначає з приводу промови "Про любов", що вона може і не належати Лісію [1, 41].
Водночас той же С.Соболевський у передмові до промови ХХХV відмічає, що "більш вагомі аргументи
висловлені на користь приналежності промови Лісію" [2, 289]. Дослідник також зауважує, що "Лісій є
першим відомим нам автором таких любовних промов; крім цієї до нас дійшли ще промови подібного
ж характеру під іменем Демосфена і Плутарха" [2, 290]. (Зазначимо, нині авторство промови "Про любов", яка приписується Демосфену, майже категорично заперечується багатьма авторами) [3, 533].
Тверді сумніви щодо авторства Лісія стосовно "Промови про любов" висловлені О.А.Тахо-Годі
[4, 1161].
Під питанням залишається датування промови, у разі її дійсної належності Лісію, або – у разі
авторства Платона – кореспондування інсценізації діалогу реальним подіям. С.Соболевський також
відмічав, що "дату цієї промови визначити неможливо, адже в ній самій немає жодних натяків на будьякі події; час написання "Федра" Платоном також невідомий, а інсценізація його (Сократ є в ній діючою
особою) не дає права робити висновків на її основі. Не можна навіть сказати, до якого періоду літературної діяльності Лісія слід віднести цей твір: теоретично судячи,... хотілося б віднести його до початкової стадії розвитку його ораторського таланту; проте якщо пустота думки і багатослів’я були
характерними ознаками такого роду софістичних творів, то не можна ручатися, що разом з блискучими судовими промовами Лісій і в пізніший період життя не написав такої грайливого жарту, призначеного... просто для утіхи приятелів..." [2, 290].
Мета цієї статті полягає у спробі, якщо й не вирішити питання авторства промови, то, принаймні, визначити певні орієнтири, які давали б можливість більш точно визначити хронологічні межі написання цієї промови або хронологічні межі інсценізації згаданого діалогу Платона.
Незважаючи на те, що Лісій був одним з найвідоміших ораторів античності, про його життя
збереглось доволі мало відомостей. Існують навіть розбіжності щодо дат життя Лісія. Так, В. Борухо© Гончарова О. М., 2010
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вичем наводяться дати близько 445-380 рр. до н.е. [5, 9], а С. Соболевським [1, 36-37], Л.Маринович і
Г.Кошеленко [6, 9] та О. Корніловою – близько 459-380 рр. до н.е. [7, 35].
З самих промов Лісія відомо, що він був метеком, тобто походив з іншого міста і внаслідок цього не мав афінського громадянства: його родина переїхала до Афін із Сицилії на запрошення Перикла, який на той час був стратегом афінської держави.
Як відмічає С.Соболевський, після смерті батька Лісій з братом Полемархом знов повернувся
до Сицилії, де вони мешкали до подій, внаслідок яких знов опиняється в Афінах. Від самого Лісія відомо, що в Афінах і він, і його брат займаються комерційною діяльністю і доволі успішно: вони мали
три будинки, майстерні з виробництва зброї, непоганий дохід дозволяв їм виконувати громадські повинності, які покладалися на заможних мешканців Афін. Про це сам Лісій повідомляє у своїх промовах, у
тому числі, як вважається, першій – "Проти Ератосфена" (повна назва "Промова проти Ератосфена,
що був членом колегії Тридцяти", проголошена самим Лісієм). Ця промова є важливим джерелом автобіографічних відомостей щодо Лісія. Саме у ній він повідомляє про свої статки перед тиранією Тридцяти (404 р. до н.е.), яка відняла у них із братом не тільки все майно, але й призвела до страти
брата. Самого ж Лісія врятувало лише те, що він зміг втекти з-під варти та емігрувати до Мегар. Після
повалення тиранії Лісій вперше пробує свої сили в ораторській царині, намагаючись добитися засудження винуватця загибелі його брата, одного з тиранів, Ератосфена. Спроба Лісія, вірогідно, виявилася невдалою, адже наступна його промова – "Захисна промова у справі про вбивство Ератосфена" – і
була написана на замовлення Евфілета, який вбив Ератосфена, очевидно, того самого. З останньої
промови, як вважається, і починається кар’єра Лісія як логографа, який таким чином був змушений
заробляти собі на прожиття, адже, схоже, ніхто йому ані власного, ані братового майна не повернув.
Лісій написав численну кількість промов, значна частина з яких дійшла і до нашого часу. Серед
цих промов особливе місце посідає промова "Про любов", або "Еротик", котра, як вже було відмічено,
відома лише з тексту діалогу Платона.
Сама експозиція діалогу "Федр", завдячуючи якому і дійшла до наших часів ця промова, починається з того, що Сократ зустрічається з Федром, коли той повертається від Лісія. Сократ навіть ставить уточнююче запитання: "Так, виходить, Лісій вже у місті? " (тут і надалі виділено мною. – О.Г.). І
додає, що для нього головна справа – почути, чим вони займалися з Лісієм.
Федр повідомляє, що Лісій написав промову, в якій доводить парадоксальну думку, що найбільше слід догоджати тому, хто не закоханий, ніж тому, хто закоханий [8, 779].
Федр навіть скаржиться на те, що не пригадує гідним Лісія чином "те, що він, наймайстерніший
тепер письменник, створював...довгий час" [8, 780]. Сократ, прослухавши промову Лісія у переказі Федра, яку той зачитує "за сувоєм", констатує, що кожен вираз у цьому творі "ретельно відточений, ясно і
чітко". Хоча додає, що він "зосередив свою увагу тільки на його красномовстві, а решту, я думаю, і сам
Лісій визнав би недостатнім" [8, 788], тобто Сократ згоден з високою оцінкою ораторської майстерності
Лісія, але вона не поширюється на змістові характеристики промови.
Федр на початку не згоден з такою, на його думку, недостатньою оцінкою промови Лісія і навіть
звертається до Сократа з пропозицією: "якщо ж... ти скажеш інакше, ніж у Лісія, повніше і більш цінно,
тоді стояти твоїй кованій статуї в Олімпії..." [8, 789].
Після другої промови Сократ надає пораду Федру, "цьому прихильнику Лісія" "відвернутися від
подібних промов і звернутися до філософії, як його брат Полемарх". Федр, визнаючи переваги промови Сократа, зауважив, що "навіть побоююсь, аби Лісій не здався мені дрібним, як би він побажав протиставити їй (промові Сократа. – О.Г.) будь-яку іншу промову". І додав, що "можливо, Лісій через
самолюбство утримується тепер ...від письменства". Тим більше, що, пригадує Федр, "один з наших
державних діячів сварив його..., а лаючи, увесь час називав його вигадником промов".
Утім, з цього приводу Сократ заперечує, що "ти зовсім помиляєшся, .. якщо думаєш, що він такий лякливий. І чи той, хто його сварив, дійсно виказував осуд?" [8, 814].
В подальшому Сократ навіть аналізує вступ промови Лісія, виявляючи його прорахунки, і у
зв’язку з цим зазначає, що "той, хто має намір зайнятися ораторським мистецтвом, мусить передусім
визначити свій шлях у ньому і вловити, у чому ознака кожного його різновиду – і того, де більшість з
необхідністю блукає, і того, де цього немає ...він не повинен упускати з огляду.., до якого роду відноситься те, про що він збирається говорити". Стосовно ж промови Лісія Сократ вважає, що вступ побудований невдало, адже там сказано те, "чим промова мала б закінчуватися" [8, 823].
Проте, залишимо оцінку на "совісті Сократа" і перейдемо до фактуального боку промови.
Дійсно, сама промова не містить жодних координат щодо її хронології. Проте їх містять, поперше, діалог "Федр" (хоча С. Соболевський і вважає, що інсценування діалогу "не дає права роботи
висновки на основі її" [2, 290]), по-друге, інший діалог Платона "Держава" і, по-третє, промова Лісія
"Проти Ератосфена". З врахуванням деяких нині визначених дат з життя Лісія, Платона і Сократа, уточнення дат створення діалогів Платона, а також історичних подій в Греції, передусім в Афінах, стає
можливим і уточнення дати написання Лісієм промови "Про любов" у разі його реального авторства,
або дати реальних подій – у разі кореспондування ним інсценізації Платонівського діалогу.
Як вже зазначалося, єдиним джерелом відомості про цю промову є діалог Платона. Іншими античними
авторами жодних додаткових свідчень на її рахунок немає. Тому уважно перечитаємо цей діалог.

50

Вісник ДАКККіМ

4’2010

Повторимо початок експозиції: на повідомлення Федра про те, що він іде від Лісія, сина Кефала, Сократ запитує, що "виходить, Лісій вже у місті?"
У відповідь лунає, що "так, у Епікрата, в домі Морихія поблизу храма Олімпійця" [8, 779].
Отже, Лісія не було в місті (Афінах), адже він повернувся ("вже в місті"). При цьому, повернувшись, Лісій зупиняється у деякого Епікрата, у домі Морихія.
Це повернення могло бути або у 412 році (за деякими іншими відомостями [6, 9 прим.] навесні
411 року), або у 403 році.
Перша дата визначається у зв’язку з тим, що Лісій у 443 році, ймовірно зі своїм братом Полемархом [6, 9 прим.], якого в подальшому згадує в "Федрі" і Сократ, залишив Афіни і повернувся у Сицилію до афінської колонії Фурії. Якщо вважати, що це було повернення саме з Сицилії у 411 року, то
виникає питання: чому Лісій зупиняється в домі Морихія, адже, його батько мав власний дім. Про це
нам відомо з іншого діалогу Платона – "Держава" – дія якого відбувається в домі Кефала, батька Лісія,
в присутності Полемарха і самого Лісія, який зокрема участі в діалозі не бере. Можна припустити, що
після смерті батька перед тим, як залишити Афіни і повернутися до Сицилії, брати продали його дім.
Як би то не було – це перша більш менш стала дата, від якої можна відштовхнутися для подальшого
дослідження. Головна ознака тут – відсутність власної домівки в Афінах у Лісія, внаслідок чого він зупиняється у Морихія.
Якщо припустити, що це повернення саме 411 року, виникає питання: чи настільки відомий він
в Афінах як письменник, щоб викликати такий непідробний інтерес у Сократа, і не тільки у нього. Адже
якщо Лісій весь цей час перебував на Сицилії, то наскільки відомим він був в Афінах? Крім того, навряд чи цьому відповідає наступна інформація Федра, що "один з наших державних діячів сварив його..., а лаючи, увесь час називав його вигадником промов". Але промови Лісій починає писати після
403 року, до цього часу його матеріальний статок (про це повідомляє він сам у "Промові проти Ератосфена") не передбачав потреби у подібному роді діяльності, адже сам він з промовами не виступав
(про це категорична інформація знов-таки в промові "Проти Ератосфена"), а на замовлення він починає їх писати через несприятливі обставини, бо все його майно було конфісковане під час тиранії
Тридцяти. Його першою промовою і стає промова "Проти Ератосфена", з якою він виступає в афінському суді у 403 році. Про своє життя до встановлення тиранії Тридцяти 404 р. до н.е. сам Лісій пише,
що "коли його (Полемарха. – О.Г.) мертвого уносили з буцегарні, то Тридцять не дозволили здійснити
винос тіла з жодного нашого будинку, хоча їх було у нас три... Хоча вони з нашої фабрики отримали
сімсот щитів, хоча отримали стільки срібла і золота, а міді, різних прикрас, домашнього начиння, жіночого плаття стільки, скільки вони ніколи і не мріяли мати, та ще сто двадцять душ рабів, ані малої долі
з нашого майна вони не пошкодували" [9, 140].
Отже, до 404 року у Лісія з братом було три будинки, фабрика з виготовлення щитів (зброї),
120 рабів (а ця велика кількість і є ознакою високого майнового статусу вільного грека), тож жодної
економічної необхідності для написання промов за плату у Лісія немає.
Таким чином, маємо перше протиріччя: якщо це повернення 411 року, то тоді Лісій ще не був
відомим як "вигадник промов". Він їх ще не писав, у цьому не було потреби. Підкреслимо, йдеться не
про письменство Лісія, а саме про промови, адже на це чітко вказує текст діалогу. Це є важливою деталлю, оскільки у той же час в самому діалозі Сократ висловлюється на його адресу, що "Лісій, звичайно, пригощав вас своїми творами?" [8, 779], а у відповідь йому Федр, характеризуючи Лісія,
говорить, "...невже ти думаєш, що я, такий невмілий, пригадаю достойним Лісія чином те, що він, наймайстерніший тепер письменник, творив спідтиха і тривалий час?" [8, 780].
Отже, Лісій займався письменством "тривалий час" і є "наймайстернішим тепер письменником". З цього слідує, що він був відомий в Афінах і до дії діалогу, і навіть створив собі певне і’мя саме
як письменник. Але при цьому, жив на Сицилії (якщо виходити з того, що на момент повернення у нього в Афінах немає власної домівки, а це можливе у двох випадках: до 411 року або після 404 року. У
першому випадку, батьківського будинку брати позбулися, коли поверталися після його смерті до Сицилії і ще не набули після повернення з неї, а друга дата означає, що домівок і Лісій, і його брат були
позбавлені тиранією Тридцяти, і це сталося 404 року. Тож ймовірна друга дата повернення Лісія до
Афін не раніше 403 року, тобто після повалення тиранії).
Чи це не суперечить тому, що публічною діяльністю він почав займатися з 403 року, як це вважають дослідники? Адже на початку промови "Проти Ератосфена..." Лісій говорить, "що стосується
мене, панове судді, то я ніколи не виступав на суді ані зі своїх власних, ані з чужих справ. І тільки тепер обставини змусили мене виступити обвинувачем Ератосфена; тому не раз мене охоплював глибокий відчай при думці, що...внаслідок моєї недосвідченості обвинувачення, що здійснено на захист
брата і у моїх власних інтересах,... виявиться надто слабким" [9, 138-139].
На користь цього свідчать і зауваження дослідників творчості Лісія, які відмічають, що промови
Лісія "відображають тільки афінську дійсність" [6, 9] (тобто до повернення до Афін він навряд чи писав
промови). Тож навряд чи мова могла йти про повернення Лісія 411 року.
Друге повернення Лісія до Афін мало місце 403 року до н.е. після того, як він був змушений залишити місто у 404 році аби врятувати своє життя. І це – повернення після тиранії і втрати всього
майна, що, в решті-решт і змусило його взятися за написання промов для інших, аби заробити собі на
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прожиття. І у цьому поверненні Лісій дійсно був змушений зупинитися в чужому домі. Утім, якщо в разі
першого припущення це пов’язане із тим, що він ще не набув власного житла, то в другому – із тим,
що вже його втратив. Тоді дата події, яку відображає інсценізація діалогу, встановлюється доволі чітко: не раніше 403 року. Разом з тим, можна заперечити, що сама промова могла бути написаною (якщо взагалі її писав Лісій) і раніше ("вигадував тривалий час"). Водночас, інсценізація не могло
відображати події пізніше 399 року – року страти Сократа. Тож, найбільш вірогідною датою самої інсценізації, якщо воно дійсно мало місце, удається 403 рік – рік повернення Лісія до Афін після повалення тиранії Тридцяти. Саме тому він зупиняється в домі Морихія, бо його власний будинок, як і
будинок його брата Полемарха, було зруйновано, а майно експропрійовано.
Утім, у подальшому в діалозі йдеться про те, що Лісій пише промови [8, 815]. А писати промови, як відмічає С.Соболевський, він почав невдовзі після 403 року. Першою вважається "Захисна промова у справі про вбивство Ератосфена", хоча хронологічно вона слідує за промовою "Проти
Ератосфена".
Існує ще одна точка відліку. Знайомство Платона із Сократом відбулося близько 407 року до
н.е. Тому, якщо Платон був свідком події, описаної у "Федрі", то це можливо лише у випадку повернення Лісія 403 року.
Крім того, промова Лісія, в разі її належності останньому, мусила бути записаною Платоном
щонайменше за 30-40 років до створення самого діалогу, адже "Федр" датується 60-70-ми роками
ІV ст. до н.е., і лише чекала свого часу. Можна також припустити, що Платон знав її напам’ять, адже
заучування текстів було доволі характерним для давньогрецької культури. Проте, за 35 років текст,
якщо він не був записаний, цілком ймовірно міг бути забутим.
Але й припущення щодо другої дати (403 р.) також вступає всупереч ще з однією інформацією,
яка міститься у діалозі: це згадка про брата Лісія Полемарха. Наприкінці своєї другої промови Сократ
говорить, "якщо у попередній промові ми... сказали... що-небудь не співзвучне, обвинувачуй у цьому
Лісія: він батько тієї промови. Відверни його від таких промов, оберни його до філософії, як вже обернувся до неї його брат Полемарх..." [8, 814]. Контекстуально це подано так, ніби йдеться про живого
Полемарха, тоді подія, описана у діалозі, мала відбутися до 404 року, адже, знаючи про загибель
останнього, яка мала місце у 403 році, навряд чи Сократ би конструював речення таким чином.
Виникає протиріччя: з одного боку Лісій повертається до Афін і зупиняється в чужому будинку,
що ймовірніше могло бути внаслідок втрати власної і братової домівки, інакше він би, вірогідно, зупинитися міг й у брата, тобто це повернення 403 року. А з іншого боку, складається враження, що його
брат ще живий, а це реально лише до 404 року. І тоді це повернення має датуватися 412-411 рр., тобто брати домівок ще не набули, і тому Лісій зупиняється в іншої людини. Адже, з промови "Проти Ератосфена...", яка є автобіографічною, відомо, що до 404 року Лісій із братом мав три будинки, причому і
його, і братів будинки були в Афінах.
У будь-якому випадку, якщо це повернення відбувалося б у проміжку після 411 до 404 року, Лісій мав зупинитися у власній домівці. Проте, судячи з діалогу "Федр", цього не відбувається. І це означає, що повернення мало місце або 411 року (з Сицилії), або 403 року (з Мегари). Проти першої дати
виступає аргументація, наведена вище: Лісій промов ще не писав ані для себе (як він сам свідчить),
ані для інших – у цьому не було потреби. Крім того, оскільки Платон на цей час навіть не був знайомий
із Сократом, а йому самому виповнилося лише 16 років, то він мусив це записати пізніше, вже після
знайомства із Сократом, і до того ж, у переказі будь-кого з учасників, або ознайомившись із списком
промови. Все це свідчить на користь другої дати – 403 року. Тоді вступає в силу припущення, що датою повернення Лісія до Афін є 403 рік: після повалення олігархічного правління Тридцяти. Внаслідок
цього правління Лісій не лише втратив все майно – воно було конфісковане, але й брата: Полемарха
було страчено. Самому Лісію пощастило втекти, і він подався до Мегари, з якої і повернувся після поновлення демократичного правління до Афін. Проте саме після цього повернення він і мусив зупинитися в чужому будинку, адже власної домівки вже не мав.
Свідком події 403 року Платон міг би бути. Водночас згадка про брата Лісія Полемарха (контекст згадування проаналізований вище) вступає всупереч цієї дати.
Звернімо увагу ще на наступне. Наразі якщо інсценізація є повністю вигаданою Платоном і не
відображає жодних реальних подій (утім, він намагався надавати своєю інсценізацією якомога більше
достовірного характеру), тобто подібного не було в дійсності, все одно він мав надати їй максимальної
реалістичності. Останнє (а писалося це близько 70-х років ІV ст.) грунтувалося на власному знанні
Платона, його ретроспективному погляді у минуле, і, якщо не він особисто був свідком, то знав зі слів
інших. До цих ознак, на нашу думку, слід віднести певні реалії, яким можливо сам Платон свідком і не
був, але використовував і поєднував певним чином. Так згадка про будинок Морихія є знаковою: у
будь-якому випадку Лісій не має свого будинку. Друге – згадка, що Лісій є дуже відомим тепер письменником, є скоріше перенесенням на більш ранній період пізніх реалій. І підсилюється тезою про те,
що він є "вигадником промов". Але це вже з пізнього періоду життя і кар’єри Лісія. Відтак, в інсценуванні має місце контамінація реалії: подій і характеристик. Повернення Лісія за таких обставин – 403
року, але його слава як вигадника промов – більш пізнього часу. Та й повернення 411 року було поверненням разом із братом.

52

Вісник ДАКККіМ

4’2010

Вставка промови до тексту діалогу була можлива за умов: або Платон знав її на пам’ять, або
промова була ним записана ще під час життя Сократа, або промова існувала в списках, якби промова
була написана Лісієм. Утім, крім самого Платона про цю промову Лісія більше ніхто ані з сучасників,
ані з біографів не згадує.
На момент написання діалогу Лісія в живих вже не було, і оскаржити авторство стосовно цієї
промови він не міг. Реалістичність в деталях надає правдоподібності. Але протиріччя в інсценуванні
ставлять під сумнів реальність озвучення самім Лісієм цієї промови, оскільки такої реальної події могло й не бути. Наполегливість же в деталізації ситуації може свідчити як раз на користь того, що Платон "під сурдинку" приписував власноруч створену промову відомому ораторові (а отже, достойному
супернику Сократа), роблячи перемогу останнього в заочній агоністиці з ним тим більш вагомою, а
разом з тим, і утверджуючи власну позицію Платона.
А те, що до подібних приписувань Платон удавався неодноразово, свідчить і сам Сократ в переданні Діогена Лаертського.
Таке протиріччя може пояснюватися подвійно: або Платон забув точні дати і послідовність подій, пов’язаних із Лісієм, що цілком можливо, адже діалог написаний щонайменше через 35 років після
описаних подій (370 р., як зауважує М.Гаспаров [11, 510]), або взагалі і сама інсценізація, а можливо і
промова Лісія, вигадана Платоном.
Останнє припущення може бути підтверджене опосередковано свідченням Діогена Лаертського. Той пише стосовно одного з ранніх діалогів Платона "Лісід" (до речі, тривалий час назва цього діалогу помилково перекладалася російською як "Лісій" – у тритомнику творів Платона (О.Ф.Лосєв [12,
24] і О.А.Тахо-Годи [13, 549]), і в перекладі твору самого Діогена Лаерція [14,с.165]), що це був діалог,
написаний за життя Сократа, адже останній був із ним ознайомлений. Реакція Сократа на твір свого
учня була неоднозначною. Як передає Лаерций, "сам Сократ, кажуть, прослухавши, як Платон читав
"Лісія" (в перекладі 1979 року зберігалася ця назва. – О.Г.), вигукнув: "Клянуся Гераклом! Скільки ж
навигадував на мене цей юнак!" – бо Платон написав багато такого, чого Сократ зовсім не говорив"
[14, 160].
Враховуючи, що згаданий діалог тематично поєднаний із діалогом "Бенкет", створеним у той
же період, що "Федр" і ІІ-Х книги "Держави", можна припустити, що ця заготовка потім і трансформувалася, щонайменше, у промови Сократа і в "Бенкеті" і в "Федрі", а теза, якій Сократ протиставляє свою
антитезу, хоч і формулюється іншими персонажами, але за змістом є тотожною тій, яка подається у
промові Лісія, тобто про тяжіння до протилежного: пораду юнакові любити більше того, хто не є у нього закоханим, а не того, хто його любить.
Якщо екстраполювати і на Лісія оцінку Сократа стосовного самого себе у свідченні Лаерція, то
цілком логічно припустити, що і промову Лісія вигадав "цей юнак", тобто сам Платон.
Ми можемо залучити ще одне свідчення – самого Лісія – на користь того, що промова "Про
любов" скоріше написана самим Платоном. В одній зі своїх промов – ХХХІІІ, авторство котрої Лісія
вважається повністю достовірним (він сам із нею виступив [15, 283]), так званій "Олімпійській промові",
Лісій дає наступну оцінку софістиці, "...я прийшов сюди не заради того, аби говорити про будь-які дрібниці і вести суперечку через слова. Таке заняття, думаю я, властиве софістам, людям ні до чого непридатним і таким, що потребують засобів для життя" [16, 284].
Отже, ставлення до софістичних вправ з боку Лісія, принаймні у 388 році (цим роком датується
"Олімпійська промова") очевидно негативне. У той же час, промова, яку Платон приписує Лісію у "Федрі" має безперечні ознаки софістичності, оскільки є доведенням парадоксальної тези про те, що слід
більше кохати того, хто сам не є закоханим. Ця парадоксальність була властива вправам софістів.
Звісно, з 403 року могло багато чого змінитися, у тому числі і в поглядах самого Лісія. Утім,
принаймні одне припущення С.Соболевського [2, 290]), стосовно того, що промова "Про любов" могла
бути написана у пізній період творчості Лісія, ця цитата явно спростовує. На нашу думку, навряд чи
вона могла бути написаною і до 403 року, найбільш ймовірного (у разі реальності подій) року.
На користь останньої точки зору ще одне свідчення Лаерція.
У діалозі "Федр" критика на адресу Лісія є доволі образливою. Якщо ця критика дійсно мала
місце у реальному часі, то цілком вірогідно вона могла стати відомою самому Лісію. Звісно, реакція
буває різною, проте, відомо, що саме Лісій написав захисну промову для Сократа, коли того було обвинувачено Анітом, Ліконом і Мелетом у нечесті і розбещенні юнацтва. Про це повідомляє Діоген Лаертський.
За його свідченням, прочитавши промову Лісія, Сократ сказав, що "відмінна у тебе промова,
Лісій, але вона мені не личить". Як коментує цю відмову Лаерцій, вона "була скоріше судовою, ніж філософською". "Якщо промова відмінна, – запитав Лісій, – то чому ж вона тобі не личить?" "Ну, а багатий плащ чи сандалії хіба личили б мені?" – такою була відповідь Сократа [14, 116].
Чи пропонував би свої послуги Лісій Сократу, якби перед цим останній не піддав його здібність
саме як письменника промов доволі неприємній критиці? І ще: промова є судовою. Останнє може бути
як свідченням того, що Лісій чітко розумів правила судової промови, так і свідченням на користь того,
що філософські промови Лісій не писав. Тим більше, що логограф, яким і став врешті-решт Лісій, отримував гроші саме за судові промови, за філософські промови не платили, адже їх не замовляли.
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(Скористайся Сократ послугами Лісія – можливо б він і виграв суд та зберіг своє життя. Так, Лісій не
був філософом. Проте у психології людей, тих же суддів, і можливостях риторики впливати на неї, він
був обізнаний, безумовно, краще).
Варто зазначити, що смертний вирок Сократу був як слідством позиції самого філософа на суді, так і системи покарання, прийнятій в афінському судочинстві. Справа у тому, що спочатку суд виносив вердикт: винна людина чи ні. У разі визнання її винною, другим етапом було визначення
покарання. При цьому варіантів покарання було лише два: один пропонувався позивачем (і зазвичай
він був жорсткішим, що природно), другий – відповідачем. Суд лише мав можливість обирати з поміж
цих двох варіантів, не пропонуючи третього. Недоречна пропозиція обвинуваченого, тобто Сократа,
який жартуючи запропонував нагородити обідом в пританеї (що було вельми почесним), автоматично
залишала варіант другий – смертну кару.
Отже, підсумуємо. У разі реальності події, яку відображає інсценізація діалогу "Федр", Платон
міг бути свідком повернення Лісія лише 403 року, адже познайомився із Сократом 407 року. Але згідно
контексту повернення Лісія відбувається, коли його брат Полемарх нібито ще живий. Це було можливо
лише 411 року, але свідком цього Платон бути не міг. У проміжку між 411 і 403 роками така подія відбутися не могла, адже у цей період Лісій мав власний будинок в Афінах, тому зупинився б у себе вдома, або щонайменше в домі брата. Проти того, що це повернення 403 року, свідчить й те, що навряд
чи Лісій був у стані писати подібні схоластичні промови, якою є "Еротик", враховуючи драматичні і навіть трагічні обставини періоду тиранії Тридцяти.
Подібні суперечності дають підстави вважати, що промова, приписана у "Федрі" Лісію, насправді вигадана Платоном. Додатковим аргументом на користь цієї точки зору є й свідчення Діогена Лаертського щодо схильності Платона ще в ранніх діалогах за життя самого Сократа не тільки вводити
останнього як персонажа своїх опусів, але й приписувати йому свої власні думки.
Утім, однозначно можна стверджувати, що у разі належності промови Лісію вона не могла бути
написана у пізній період його життя і творчості: ані обставини його життя після 403 року, ані світоглядна позиція оратора у цей період не сприяють схоластичним екзерсисам, яким є за своїм характером
"Еротик".
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ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ТЕАТРАХ РОСІЙСЬКИХ МАГНАТІВ
середини XVIII – першої половини XIX ст.
У статті висвітлені концентри української культури в театральних колективах відомих
російських магнатів середини XVIII – першої половини XIX ст., де діяльність митців розглядається
як складова української національної культури. Важливим аспектом є українсько-російські культурні
зв’язки, а також визначення ролі українців у розбудові російської культури цього періоду. Охарактеризовано високий загальнокультурний рівень українського населення та існування культурномистецьких осередків на терені колишньої України-Гетьманщини, де виховувалися професійні фахівці в галузі культури, освіти та виконавства.
Ключові слова: концентри української культури, українські виконавці, російські магнати, історико-культурна ідентичність, полікультурна інтеграція, національне культурне відродження.
In the article reflection of the соncentre at the Ukrainian culturality into the cast of the theatrical
collective into the well-known Russian landowner of the middle XVIII – the first part XIX-th century, where
creative activity public figure examination as the share at the Ukrainian national culture. It is important aspect
of the investigation there is Ukrainian-Russia the culture connections, also reflection the role of the Ukrainian
into the development for the Russia culture of this is period. Characteristic to the high generally culturality
standart for the Ukrainian people and existence at the culturality and art society into the territory past
Ukrainian-Hetman-Cossacks’ statе, where training professional at the specialist in the sphere cultural,
education and performance.
Keywords: cоncentre at the Ukrainian culturality, Ukrainian performer, Russian landowner, historycal
and cultural identefication, policulture integration, national and cultural regenerate.
Актуальним питанням дослідження культурних взаємин між Україною та Росією середини XVIII –
першої половини XIX ст. є інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур імперського
типу. Водночас характерним явищем цього періоду є активна діяльність українців у складі Академії наук
Росії, в системі вищих та середніх навчальних закладів, імператорських придворних колективах, а також
театрах російських магнатів. Тому важливим постає типологія та динаміка українсько-російських культурних зв’язків, періодизація інтеграційного процесу, а також особливості та механізми рекрутування інтелектуальних елітних груп. Враховуючи це, особливо актуальним стає питання щодо функціонування
концентрів української культури на теренах Російської імперії, а також вивчення проблем етнокультурної
ідентичності, спадкоємності та полікультурної інтеграції. Специфіка вивчення (дослідження) об’єкту,
предмету та змісту української культури кінця XVIII – першої половини XIX ст. зумовлює вибір відповідних принципів, методологічних підходів та методів. Так, загальнонауковими принципами розгляду вищезазначених проблем мають стати відомі загальні принципи: історизму, джерельної мотивації,
об’єктивності, всебічності розгляду, наступності та дослідницької повноти. Вони забезпечують науковість
та повноту вивчення проблеми, що розглядається. Конкретним методом у даному дослідженні виступає
культурологічний, який надасть змісту дослідження концептуального значення.
Ці питання було частково висвітлено у працях українських істориків М.Грушевського, І.Огієнка,
Д.Антоновича. Вплив української культури на церковне життя в Росії схарактеризовано у працях
О.Разумовського, І.Огієнка, І.Забеліна, І.Замисловського, Д.Ейнгорна, К.Харламповича, М.Сумцова,
І.Власовського; а також у працях Я.Штеліна, З.Дурова, А.Русова, В.Перетця висвітлено окремі сторінки придворного театрального життя за участю українських виконавців. У дослідженнях українських
вчених кінця XIX – початку XX ст. В.Горленка, К.Широцького, І.Божерянова, А.Лебедєва, П.Козицького,
В.Іванова, Ф.Ернста, Д.Щербаківського є відомості про набори українців до Придворного імператорського хору, оркестру, а також до театральних колективів російських магнатів. Деякі з праць цих авторів
підкреслюють вплив української культури XVII–XVIII ст. на "петербурзьку культуру" кінця XVIII – XIX ст.
(А.Сластіонов, Н.Ундольський, К.Харлампович, І.Чудінова та ін.). Цієї ж думки дотримуються й українські вчені Л.Корній, М.Степаненко, Т.Гусарчук, І.Лисенко, В.Шульгіна та ін. [10, 61–66]. У працях доктора культурології В.Антонюк особливе місце займає історична роль українських співаків у становленні
російської вокальної школи XVII–XIX ст. [1].
Особливу увагу заслуговують праці російських дослідників Н.Єлізарової, А.Барсукова,
Г.Копитової, А.Лебедєвої-Ємеліної, Т.Лебединської, І.Петровської, М.Рицарєвої, І.Чудінової, присвя-
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чені діяльності шереметєвських, юсуповських, наришкінських театрів та їх нотній бібліотеці, а також
дослідження доктора мистецтвознавства, професора Л.Корній про українських акторів і музикантів у
помістях графів Шереметєвих [13; 14; 10; 21]. В умовах розвитку культурологічної думки початку XXI
ст. особливо важливим постає системне дослідження щодо ролі українців у розбудові театральномузичного мистецтва в Росії XVIII – першої половини XIX ст. Тому, одним з головних завдань даної
статті є висвітлення цього питання на засадах культурологічної науки, а також виявлення невідомих
(маловідомих або забутих) імен українських виконавців, які працювали на нині розбудови тогочасної
російської культури.
Одним з відомих культурно-громадських діячів середини XVIII ст. в Росії був Головкін Михайло
Гаврилович (1699–бл. 1755) – граф, син першого російського канцлера графа Г.І.Головкіна; віцеканцлер. Навчався за кордоном, згодом був послом у Берліні. Як патріот і великий шанувальник мистецтва, він вдало поєднував європейські та національні традиції. Мав власний високопрофесійний оркестр, а його будинок славився мистецькими зібраннями (одночасно понад 100 осіб). Його оркестр був
у складі 12 музикантів, 6 з них (серед них: Василь Степанов, Степан Васильєв, Афанасій Клепіков,
Іван Мурзин та ін.) грали при дворі Анни Іоаннівни на балах разом з придворними музикантами та отримували плату з Камер-цалмейтерської контори (у квітні 1740 р. їм видано 100 руб.). Згодом, цих музикантів було зараховано до Придворного імператорського оркестру. Як відомо, після арешту
М.Г.Головкіна у 1741 році, будинок був конфіскований і відведений для помешкання придворних співаків (з 21.05.1750 р.). У 1752 році будівлю передано Канцелярії по будівництву і того ж року було збудовано 2-х ярусний театр. Це приміщення отримало назву Російський комедіантський дім або Оперний
дім. З 1761 року приміщення театру було передано Академії мистецтв. Як виявляється, вистави цього
театру відвідували представники генеральної старшини України-Гетьманщини, які приїздили до Петербурга у зв’язку із службовими та особистими справами. Із щоденникових записів генерального підскарбія М.Ханенка дізнаємося про зустрічі Я.Марковича, П.Апостола, А.Горленка, М.Ханенка та
Я.Лизогуба з придворними бандуристами та півчими, більшість з яких були українського походження, а
також про регулярне відвідуванням ними "итальянских опер" та "комедиального дому" (опери Ф.Арайя
"Сципіон", "Митридат"; "Милосердие Тита" І.Хассе та французькі й німецькі комедії "в оперном доме")
[3, 37–45]. Частими гостями у Я.Марковича та М.Ханенка в Петербурзі були гуслярі та бандуристи
графа І.С.Гендрікова, півчі графа П.Б.Шереметєва та лютнист князя О.Д.Голіцина – Іван Романов [4,
23–27]. Також "Щоденник" Я.Маркович повідомляє, що серед гостей Петра Апостола (молодшого сина
гетьмана Д.Апостола) у Петербурзі були придворний священик Федір Дубянський, співак Лук’ян та бандурист графа Сапеги [4, 25; 5, 19–20].
Поважним осередком культурно-музичного життя столичної аристократії кінця XVIII ст. був дім
фельдмаршала, князя О.М.Голіцина (1718–1783). Його нащадки у 1789 році віддали будинок в оренду
антрепренеру І.Ліону, який до весни 1799 року влаштовував тут публічні маскаради і здавав зал під
концерти. У 1790–1799 рр. його називали зал Ліона та Ліонів зал, так само як зал Анічкова палацу (у
1786–1793 рр.), який на той час орендував Ліон. У 1799 році будинок придбав купець Кусовников, який
також здавав його в оренду. У 1790-х роках будинок був головним концертним приміщенням столиці
після імператорського Великого і Малого театрів. У концертах приймали участь гастролери і музиканти
імператорських придворних і приватних оркестрів м.Петербурга. У цьому концертному залі виступали
відомі тогочасні західноєвропейські виконавці: німецький скрипаль П’єльтен (1792 р.; повторно –
3.01.1793 р.); піаніст І.В.Гесслер (16.03 та 13.04); флейтист Ф.Л.Дюлон (30.03); М.Стабінгер (8.04); співак Х.К.Вундер (22.04.1794 р.); співачка Мислей (23.10); скрипаль І.Мазнер (2.04.1796 р.), придворні
італійські співаки; виконавець на англійській гармоніці Кірхгесснер (1.04.1798 р.), а також українські
виконавці (І.Хандошкін, А.Рачинський та ін.). До нащадків старовинного дворянського роду Голіциних
належав Юрій Миколайович Голіцин (1823–1872) – відомий хоровий диригент, меценат та культурногромадський діяч середини XIX ст. У рукописному відділі Пушкінського Дому (С-Петербурга, ф. 234)
зберігається лист Ю.М.Голіцина до П.О.Плетньова (від 12.02.1852 р.), який свідчить про його культурно-громадську діяльність [17, 264–268].
Особливо багато українців було у складі інструментальної та вокальної капели Олександра
Даниловича Меншикова (1673–1729) – видатного державного діяча, полководця, найближчого сподвижника Петра I; князя (з 1706 р.), фельдмаршала (з 1709 р.) та генералісімуса (з 1727 р.). Ще на початку
XVIII ст. славився у підмосковному селі Малом Ново-Олексіївський оркестр князя О.Д.Меншикова, який
виконував "превосходную музыку" європейського зразка. Інструментальний склад оркестру теж був подібний до західноєвропейського (у складі скрипки, баси, труби, трубки, гобої та флейти). Очолював
інструментальну та вокальну капелу князя – органіст (капельмейстер), українець за походження Афанасій Резукович (Ревукович). Особливе місце серед музикантів князя О.Д.Меншикова займали бандуристи з України: Данило Васильєв, Данило Кондрат’євський, Лук’ян Криницький, Михайло Монотчинос.
У складі вокальної капели були "уроженцы южных областей России": Василь Осипов з Охтирки, Василь Федоров з Конотопа, Микола Дем’янов з Києва, Іван Данилов з Янполя, Семен Ігнатьєв з Полтави, Петро Федоров з Лохвиці, Остап Данилов з Глухова та багато ін. [3, 42–43; 4, 25–26]. Як відомо з
архівних джерел, що вони виконували партесні твори та твори українських авторів. Загалом, будинок
князя О.Д.Меншикова був одним із центрів музичного життя столиці: тут відбувалися асамблеї, дип-
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ломатичні та урочисті зустрічі тощо. Всі ці заходи завжди супроводжувала вокальна капела та інструментальний оркестр князя О.Д.Меншикова.
Одним із відомих катерининських вельмож був граф Олександр Сергійович Строганов (1713–
1811) – культурно-громадських діяч і меценат. Почесний член Академії наук, а з 1800 року – президент
Академії мистецтв. Оточував себе осередком видатних митців та вчених, серед яких були й українці:
академік Паллас, Микола Фусс, Ейлер, Епінус, Григорій Розумовський, поет Богданович, а також Ромм
Жільбер [14]. Особливо дружні стосунки підтримував О.Строганов із Наталією Кирилівною Загряжською (1747–1837), донькою колишнього гетьмана К.Г.Розумовського, родичкою О.С.Пушкіна по лінії його дружини. Н.К.Загряжська була у дружніх стосунках із Роммом Жільбером (під час його мандрувань з
Павлом Строгановим по Україні велося листування) [5, 20].
Як відомо, багато українців перебувало на службі в театральних колективах Шереметєвих, які
належали до найбільших російських землевласників. Петро Борисович Шереметєв (1713–1788) – син
сподвижника Петра I генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметєва (1652–1719). Оберкамергер, генерал-ад’ютант, сенатор. Особливо широку популярність у XVIII ст. мали театри і хорова
капела родини Шереметєвих: Петра Борисовича і Миколи Петровича. На початку XVIII ст. у помістях
Останкіно, Маркові та Кусково, поблизу Москви, граф П.Б.Шереметєв (1713–1788) влаштував свій оркестр, співацьку капелу й театр, при якому діяла школа [7, 184]. Музичним керівником театру працював відомий італійський композитор Дж. Сарті, а потім його учень, українець за походженням Сергій
Дегтярьов. До хору Шереметєвих потрапляли й діти козацької старшини. Так, на початку XVIII ст. в
"певческом хоре" П.Б.Шереметєва співав Яків Коропець – син хорунжого Ніжинського полку. У 1780–
1795 рр. солістами оперного театру графа М.П.Шереметєва в Кусково (поблизу Москви) були українські співаки: Василь Марченко, Федір Кирющенко, Яків Подорожко, Григорій та Аграфена Кохановські,
Докія Олексієнко, Дирденко, Роменко, Василь Прокопенко, Олексій Сидоренко, Григорій Скорбаченко,
Григорій Лазаренко, Григорій Лебединський; Степан, Євдоким та Степанида Дегтяревські та багато ін.
[5, 19–20; 7, 146, 122, 258, 148]. У хоровій капелі М.П.Шереметєва також співало багато українців: Іван
Гуслитенко, Мойсей Литвиненко, Федір Божко (тенори); Степан Гапоненко (бас), Борис Присаденко,
Василь Шевченко (дисканти); Олексій Сидоренко, Петро Божко та ін. [5, 19; 7, 262; 15, 492; 16, 87]. В
таких спосіб у маєтках Шереметєвих функціонував знаменитий культурно-мистецький осередок, де
використовувалися таланти, виплекані в лоні української культури.
Ще в 1750 році у Петербурзі був збудований його Фонтанний будинок, оздоблення якого виконував кріпосний архітектор Ф.С.Аргунов. У цьому будинку влаштовувалися бали, маскаради, спектаклі.
Директором оркестру був князь П.Н.Трубецький, капельмейстер – баронеса Е.І.Черкасова, у складі
оркестру були: князь П.И.Репнін, Л.А.Наришкіна, А.В.Олсуф’єв, Г.М.Теплов, С.П.Ягужинський та ін.
Після смерті дружини (1767 р.) та доньки (1768 р.) П.Б.Шереметєв 29.06.1768 року звільнився з усіх
посад і через півтора року переїхав до підмосковного Кусково, де заснував свій знаменитий театр на
основі "заведённой прежде музыкальной капелы" [18, 87]. Ще один театр Шереметєв мав у Москві.
На службі у П.Б.Шереметєва перебував італійський піаніст і композитор Дж. Рутіні (бл. 1760
р.). Також славилися струнно-духовий оркестр і хор Шереметєва. Особливо опікував П.Б.Шереметєв
свій оркестр (серед його солістів – валторніст Остап Лук’янов). Як свідчить дослідниця Н.Єлізарова,
співаки та музиканти відбиралися з кріпосних "въ южных(ъ) имениях(ъ), называвшихся украинскими":
в Борисовке Грайворонского уезда и Михайловке Дмитровского уезда, Курской губернии, а также в
Алексеевке Бирюченского уезда Воронежской губернии", яка раніш належала Черкаським. Українське
населення цих слобод, що були володіннями магнатів Шереметєвих, славилося особливою "музыкальностью и вокальным талантом" [11, 203–230]. Водночас, Шереметєви піклувалися про забезпечення
своїх колективів професійними кадрами. Так, у слободі Олексіївці та Борисівні на Слобожанській Україні (тодішній Курській губернії) Шереметєв створив співацькі школи, де навчали дітей селян-кріпаків,
які мали добрий голос. Ці школи й давали основний контингент співаків, артистів та музикантів для
шереметєвських театрів. Завдяки цьому, більшість театральної трупи (а також хорових, оркестрових
та балетних колективів) складали українці, які працювали тут цілими родинами.
Як правило, своїх музикантів та акторів П.Б.Шереметєв віддавав на навчання до Петербургу, навіть тоді, коли жив у Москві. Так, у 1786 році він послав тенора "из Украины" для навчання "певческой
музыке для театра", а також забезпечив його житлом "в Фонтанном доме" під наглядом управителя [9,
110; 18, 266]. У 40-х роках XVIII ст. у П.Б.Шереметєва в Кусково служив півчим та вчителем гри на валторні Остап Хандошко – батько Івана Хандошкіна. Там же, у магната П.Б.Шереметєва, служила й дружина О.Хандошка Євдокія Прокопівна – мати майбутнього скрипаля й композитора І.О.Хандошкіна, який
народився 1747 року й початкову музичну освіту здобув у батька [10, 65–66; 9, 111–112].
Cин графа П.Б.Шереметєва – Микола Петрович Шереметєв (1751–1809) гідно продовжив мистецьку традицію батька. Був музично обдарованою людиною, камергер (з 1775 р.), аматор і знавець
музики й театру. З 1770–х по 1795 роки він мешкав у Москві, а в 1792–1797 роках побудував палацтеатр в Останкіно. Шереметєвський театр ставив опери й балети, а в його репертуарі значне місце
займала тогочасна західноєвропейська опера (Дж. Паїзіелло, Д.Чімарози, Н.Піччіні, А.Саккіні, К.Глюка)
та опери українських композиторів Є.Фоміна, В.Пашкевича, М.Матинського, які працювали на той час в
Росії [25, 573; 26, 494].
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Шереметєвські театри були наближені до професійних театрів, оскільки були постійно діючими
магнатськими театрами.Важливо зазначити, що всі шереметєвські театри були збудовані за останніми
вимогами тогочасної європейської театральної та концертної техніки: мали високопрофесійне технічне
обладнання, декоративне оформлення й багатий театральний реквізит [18, 264; 5, 19–20]. Архівні документи свідчать про персональний склад хорової капели, яка існувала в театрі графа
М.П.Шереметєва в Кусково, поблизу Москви (за період з 1775 по 1808 рр.). У списку хорового колективу з 74 осіб було багато українців, серед них: Божко Григорій, Божко Павло, Божко Петро, Бутенко
Іван, Гапоненко Степан, Гуслитенко Іван, Кириченко Олексій, Котенко Тимофій, Кузьменко Іван, Лазаренко Григорій, Лазаренко Петро, Лебединський Григорій, Левенщенков Данило, Литвиненко Моісей,
Маленко Федір, Мамонтов Григорій, Погребеня Андрій, Подорожной Петро, Прибидайло Степан, Присаденко Борис, Прокопенко Василь, Пшеничников Пантелей, Роменко Яким, Сидоренко Олексій, Скоробаченко Григорій, Трубачевський Тихон, Хорошевський Павло, Храповецький Гнат, Цимбалистов
Дмитро, Шевченко Василь, Яковлев Андрій, Ямпольський Павло. Виявлено ще один реєстр співаків,
які впродовж 1798–1808 років перебували на службі у графа М.П.Шереметєва і були у складі шереметєвського театру в Кусково. Багато виконавців було українського походження, серед них: Андреєв
Яків, Божко(в) Павло, Кривошеєв (Кривошеєнко) Іван, Кузьменко Іван, Маленко Федір, Лазаренко Григорій, Лазаренко Петро, Лебединський Григорій, Николаєнко Іван, Погребеня Андрій, Прибидайло
Степан, Ревенко Яків, Скоробаченко(в) Григорій, Хорошевський Павло, Яковлев Андрій [6, 494]. У
1775–1808 роках багато кріпосних акторів працювали в театрі графа М.П.Шереметєва в Останкіно,
поблизу Москви. Крім того, в шереметєвському театрі працювали актриси українського походження:
Беденко (Беденкова) Тетяна, Березенко (Березенкова) Домна, Дегтярьова Стефанида (Степанида),
Черкасова Марія та інші (впродовж 1775–1808 рр.) Відомо, що Тетяна Беденко виконувала головні
ролі в оперних та драматичних спектаклях [7, 266, 490, 496], а Дегтярьова Степанида Оникіївна (Дегтяревська Стефаніда) (нар. бл. 1763, слобода Борисівка, колишньої Курської губ., тепер територія РФ – р. і
м. см. невід.) – сестра Степана Дегтярьова, була солістка оперного театру графа М.П.Шереметєва в Кусково, де виконувала провідні партії в оперних і драматичних виставах західноєвропейських та російських композиторів [7, 266, 338–339, 132, 137, 489].
Після смерті батька Микола Петрович часто бував у Петербурзі (взимку-навесні 1792/93 рр.), а
21.03.1796 року був переведений на службу з московської контори Сенату до Петербурга. 14.02.1799
року йому було доручено ще й посаду головного директора над придворними видовищами і музикою,
але він обіймав цю посаду лише до 28 березня 1799 року. У 1800 році вийшов у відставку. До Петербургу він переїхав разом із кращою співачкою і актрисою свого театру, українського походження Прасковією Іванівною Ковальовою-Жемчуговою (1768–1803), яка стала його дружиною (1801 р.) [8, 878].
Сюди ж був перевезений і оркестр М.П.Шереметєва у складі 35–40 кріпосних та 2–3 найманих солістів-віртуозів. Капельмейстером і хормейстером був Степан Дегтярьов [19, 267]. Музиканти грали на
балах, банкетах, маскарадах, які влаштовував М.П.Шереметєв (один з них був у грудні 1800 року).
Серед солістів оркестру в театрі графа М.Шереметєва в Кусково було багато українців. Так, у реєстрі
65 музикантів, які перебували на службі протягом 1775–1808 років були українські виконавці: Васильєв
Максим, Григорьєв Тимофій, Демченко Тимофій, Дорошенко Василь, Іванов Ілля, Кондратьєв Михайло, Михайлов Іван, Михайлов Федір, Нікітін Федір, Романов Яким, Чухно(в) Микита [7, 497]. У документах також є відомості про балетну групу театру М.Шереметєва в Кусково [11, 220].
Працюючи в театральних колективах гр. Шереметєвих українські виконавці, перш за все, формувалися професійно і вливалися у розбудову російської культури та музичного мистецтва. Багато з
них ставали відомими на той час російськими композиторами, диригентами, співаками, культурногромадськими діячами. Один з них: Божко Федір (рр., м. н. і см. невід.) – співак (тенор), актор, диригент
і педагог кінця XVIII – початку XIX ст. У 1779–1797 роках він виконував головні партії в оперних та
драматичних виставах шереметєвського театру. Викладав спів і сольфеджіо кріпосним співакам та
жіночому складу трупи, керував графським хором. Серед його учнів: Петро Божко, Олексій Сидоренко,
Ілля Птишніков та ін. [7, 261–263, 264, 274, 489, 490, 492]. У театрі Шереметєвих працював відомим і
популярним на той час Давидов Степан Іванович (справж. прізв. невід.; нар. на Чернігівщині, 1777–
1825, Москва) – український композитор, диригент, співак і педагог. З 1810 року він переїхав до Москви, де керував музичною частиною театрів Шереметєвих, а з 1815 року працював капельмейстером та
вчителем при московських театрах [6; 5, 20]. Видатним і надзвичайно популярним композитором кінця
XVIII – початку XIX ст. був Дегтярьов (Дегтяревський) Степан Оникійович (1766, слобода Борисівка,
колишньої Курської губ., тепер територія РФ – 1813). У 1775–1808 роках С.Дегтярьов був кріпосним
актором і співаком у театрі графа М.Шереметєва в Кусково, де перебував одночасно з братом Степаном та сестрою Степанидою. Дегтярьов саме тут написав 60 духовних творів і був у дружніх стосунках
з Д.Бортнянським [12, 12–17; 4, 23–25]. Традиції родини Шереметєвих продовжили їх нащадки: Сергій
Дмитрович Шереметєв (нар. 1844 р.) – почесний член Академії наук Росії, голова археографічної комісії,
голова "общества любителей древней письменности и ревнителей русскаго исторического просвещения"; автор численних статей та Олександр Дмитрович Шереметєв (нар. 1859 р.) відомий як великий
знавець музики, талановитий капельмейстер та композитор, автор духовних творів [25, 573; 26, 494].
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Особливо відомим культурно-громадським діячем XVIII – початку XIX ст. був Юсупов Микола
Борисович (1751–1831), князь, збирач картин та інших художніх цінностей, дипломат – у 1783–1789
рр. російський посол у Сардинії. Впродовж 10 років мандрував по Європі (1772–1782 рр.), спілкувався
з відомими діячами (Бомарше, Вольтер, Дідро та ін.). З приводу цього О.С.Пушкін написав вірш "К вельможе". З 12 лютого 1791 року по лютий 1799 року був призначений головним директором театрів і
музики при дворі (після звільнення з цієї посади П.А.Соймонова і А.В.Храповицького). Водночас
М.Б.Юсупов був управляючим імператорським стекольним і фарфоровим заводами, шпалерної фабрики (з 1792 р.), згодом – президент Мануфактур-колегії (з 1796 р.), а з 1797 року відав Ермітажем.
Юсупов М.Б. здійснив вдосконалення в системі управління імператорськими театрами та в Театральній школі: у 1791 році заснував посаду головного режисера всіх російських театральних та оперних спектаклів (першим цю посаду займав українець за походженням І.А.Дмитревський); а 1797 року
Юсупов М.Б. ввів посаду репетитора оперних партій і прийняв на неї Є.І.Фоміна. Як підкреслюють сучасники, при М.Б.Юсупові, "русская сцена пришла в совершенное оживление". Але більш за все він
полюбляв італійську оперу, балет і французький театр. Враховуючи, що італійська придворна оперна
трупа в кінці 1790 року була розпущена, М.Б.Юсупов створив нову трупу опери-буфф у 1793 році, де
провідні партії виконували українці. У 1792 році він запросив на посаду декоратора імператорських
театрів П.Гонзаго. У новоствореній трупі М.Б.Юсупов значно збільшив ставки танцюристам і балетмейстеру [19, 307–308]. Культурно-мистецькі традиції своїх родичів продовжив ще один Юсупов Микола Борисович (молодший) (1827–1891) – відомий як композитор і скрипаль XIX ст. [22; 23].
Поважне місце в культурно-музичному житті Петербургу займала родина графів Ягужинських
(Ягушинських). Ягужинський Павло Іванович (1683–1736) – дипломат, генерал-прокурор Сенату, генерал-аншеф, граф (з 1731 р.), син органіста з Литви. Музичну освіти отримав у родині, грав на клавесині, брав активну участь у домашніх концертах аристократичного середовища. Виступав організатором
різноманітних музичних розваг у столиці, зокрема, за наказом Петра I керував асамблеями та їх музичним оформленням. У 1722 році Ягужинський П.І. продав свою нотну бібліотеку герцогу К.Ф.ГолштейнГотторпському. За ініціативи П.І.Ягужинського оркестр герцога впродовж сезону 1722/1723 рр. грав
щотижня концерти у будинку голштинського посла Г.Ф.Бассевича. Ці концерти відвідували певне коло
аматорів музики: М.Г.Головкін, А.І.Остерман, граф Строганов та інші. Особисто П.І.Ягужинський іноді
грав на клавесині. Крім того, П.І.Ягужинський брав активну участь у музичних забавах Петра I. Як свідчать нотатки Я.Штеліна, у складі "шутовського оркестру" на весіллі Микити Зотова він був одягнений у
"рудокопное платье" та "играл на цитре, либо на скрыпице" [20, 310–311]. З другої половини XVIII ст.
П.І.Ягужинський утримував власну духову капеллу ("валторністів") та особисто навчав своїх кріпосних
музиці. Він славився репутацією особливого шанувальника музичного мистецтва. Відомим є факт, що
після прибуття до імператорського двору першої групи італійських співаків І.Лефорт запросив
П.І.Ягужинського до себе, щоб продемонструвати йому голос співачки Людовики та подружжя М. і
К.Ерміні [20, 311].
Син Павла Івановича – Ягужинський Сергій Павлович (1731–1806) відомий як скрипальаматор. Як свідчать "Санктпетербургские ведомости" від 10 березня 1766 року (№ 20), він грав в оркестрі на театральному вечорі у П.Б.Шереметєва. С.П.Ягужинський мав власний оркестр. Його кріпосний
скрипаль українець Іван Ширяєв був "отпущен на волю" і, водночас, зарахований до Придворного імператорського оркестру. У будинку С.П.Ягужинського був влаштований театр, де драматургом і композитором працював його колишній кріпосний М.А.Матинський. Будинок С.П.Ягужинського був одним із
найбагатших у Петербурзі, оскільки мав вбудований великий театр і називався "Театр в графском
Ягужинском доме" або "Театр на Новоисаакиевской улице". Будинок було споруджено 1755 року, але
в 1766 р. власник був "объявлен несостоятельным" і будинок перейшов до міського магістрату, а 1782
року був куплений поштовим відомством й остаточно перебудований. У театрі був партер, ложі середнього яруса та верхні місця. Досить часто тут влаштовувалися маскаради, відбувалися вистави іноземних циркових труп, а також вокальні та інструментальні концерти [20, 310–311].
Великим знавцем музики був Наришкін Семен Кирилович (1710–1775) – гоф-маршал, оберегермейстер і відомий як великий шанувальник мистецтва. Він влаштовував надзвичайно яскраві театральні вистави, концерти та різні видовища. Мав роговий та інструментальний оркестри. У приміщенні спеціально побудованого ним театру (1774 р.) були представлені опера "Альцеста" Г.Ф.Раупаха за
участю артистів Придворної італійської оперної трупи, серед них українці: М.Кролевна, Кирияков. У
цьому залі виконувався балет "Діана і Ендіміон" за участю українця Тимофія Бубликова і танцюристки
Дорофеї. Надзвичайно масштабні святкування за участю імператора та гостей (понад 1000 осіб) влаштовував обер-гофмаршал і сенатор О.О.Наришкін (1726–1795); його брат Лев Олександрович Наришкін (1733–1799) за участю доньки, співачки-аматора Марії та сина Олександра.Як виявляється, саме
Олександр Львович Наришкін (1760–1826), займаючи посаду директора видовищ і музики при дворі (у
1799–1819 рр.), сприяв постановці опери Є.Фоміна "Американці" [2, 476–477]. Творчість відомого українського композитора Артемія Лук’яновича Веделя (1767/1771–1808) також була пов’язана з музичними колективами російських магнатів. Тривалий час він працював регентом домашніх капел у
П.Д.Єропкіна (Москва), А.А.Прозоровського, генерала А.Я.Леванідова (Київ), губернатора А.Г.Теплова
(Харків).
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Так, протягом XVIII – першої половини XIX ст. в Росії зосередилась значна кількість української
інтелектуально-мистецької еліти, діяльність якої розгорталася за межами України. Своєрідними концентрами української культури стали театральні колективи російських магнатів, серед них: Голіцини,
Головкіни, Гендрікови, Меншикови, Наришкіни, Сапеги, Строганови, Шереметєви, Юсупови, Ягужинські та багато ін. Перебуваючи там, українці професійно розвивали національну українську культуру в
різних галузях. Тому діяльність українських митців, які працювали в театральних колективах російських магнатів (також хорові капели, оркестр, балет, художні декорації), є складовою української національної культури і водночас, вагомим внеском у розбудову тогочасної російської культури.
Характерним постає поліфункційна типологія та кроскультурна динаміка українсько-російських
зв’язків, періодизація інтеграційного процесу (до 1764 року; з 1764 року – 80-ті рр. XVIII ст.; 90-ті XVIII
ст. – 20-ті рр. XIX ст.; 30–50-ті рр. XIX ст.), а також особливості та механізми міграції інтелектуальних
елітних груп з України. У подальших дослідженнях актуальним є проблема реконструкції концентрів
української культури в Росії на основі аналізу їх етнокультурної ідентичності, спадкоємності та полікультурної інтеграції. Загалом вищевикладені матеріали засвідчують високий загальнокультурний рівень
українського населення, а також існування культурно-мистецьких центрів на терені колишньої УкраїниГетьманщини, де виховувалися професійні фахівці в галузі виконавства. Всі ці процеси забезпечили
національне культурне відродження України впродовж другої половини XIX ст.
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ТЕОДІЦЕЯ КУЛЬТУРИ БАРОКО
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Досліджується розвиток теодіцеї культури бароко, метою якої було прагнення врятувати
постренесансну особистість від сил зла, імморального самоствердження, переконати її в причетності до гармонійних вимірів Всесвіту і вищих духовно-моральних смислів буття, актуалізувати
духовний досвід християнської культури для служіння абсолютному добру, ідеалам вищої, Божественної справедливості.
Ключові слова: теодіцея культури бароко, теологема Бога, смисли буття, культурна традиція, свобода вибору, духовні ідеали, парадигма культури.
Retraced the development teoditseyi Baroque culture, whose mission was to save Postrenaissance
personality from the forces of evil, immoral self persuade her involvement in a harmonious universe and
higher dimensions of spiritual and moral meanings of life, to actualize the spiritual experience of Christian
culture to be good service, high ideals, the Divine justice.
Keywords: culture teoditseya Baroque teolohema God, sense of life, cultural tradition, freedom of
choice and spiritual values, cultural paradigm.
Релігійно-етичним підґрунтям культури бароко стали процеси в епоху Відродження, коли заявили про себе суперечності між культурою і естетикою, які стали результатом зіткнення тенденцій
відновлення античних впливів і модифікації християнської (католицької) традиції.
Зіткнення та переплетіння тенденцій античності і модифікації католицизму визначило суперечності у проявах сутності людини, котра, з одного боку, відчула радість самоствердження, про що свідчить багато джерел цієї епохи, з іншого – почала усвідомлювати всю трагічність свого існування. І
перше, і друге у світосприйманні людини Відродження пов’язане з Богом. Проте, на відміну від середньовіччя, коли єдиним самодостатнім творцем був Бог, у ренесансній свідомості переважає прагнення
прирівняти до Бога людину, яка може бути рівноцінним йому творцем.
Ситуація, що склалася, мала ще й культурно-історичний вимір, який заявив про себе через парадигми теодіцеї (розробленої Лейбніцем філософсько-релігійної теорії, що доводить непричетність
Бога до існуючих на землі зла і несправедливості), дияволодіцеї (уособлення сатани як втілення зла,
злого духа, нечистої сили) та антроподіцеї (релігійно-філософського погляду на людину як на центр і
кінцеву мету розвитку Всесвіту).
Окрім статусу культурно-історичної парадигми, кожна з них мала свій внутрішній імператив,
зумовлений наявністю у їхньому змістові пластів метафізичного, соціально-історичного, релігійно© Зеліско Л. І., 2010
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етичного та естетичного досвіду, що визначали світосприймання, свідомісні та підсвідомі виміри людського єства.
Ми маємо на меті прослідкувати теодіцею культури бароко, що визначилася у прагненні врятувати постренесансну людину від самої себе, від сил зла, котрі вирвалися з темних глибин її сутності.
Саме зіткнення античних і християнських засад стало причиною роздвоєння людини, вважав
М. Бердяєв. Великі художники епохи Відродження прагнули до самоствердження в іншому трансцендентному світі. Та світ цей був визначений для людини Ісусом Христом. Художники ж прагнули до
створення іншого буття, прирівнюючи свої сили до сил Творця, ставлячи перед собою, по суті, онтологічні завдання. Вони намагалися створити своєрідну художню видозміну християнської релігії. Однак ці
завдання були однозначно нездійсненними у земному житті, у світі культури. Художня творчість, маючи не онтологічне, а насамперед психологічне підґрунтя, таких задач не вирішує і вирішити не може.
Опертя художників на досягнення античної культури і їх спрямованість у вищий світ, відкритий Ісусом
Христом, не співпадають. Адже теологема Бога спрямована на удосконалення, впорядкування людиною життя і тому не може слугувати будь-яким спробам зруйнувати етично-моральні основи соціального порядку.
Через неї людина відчуває власну причетність до гармонійних начал світопорядку і вищих моральних смислів буття, може через свій дух доторкнутися до метафізичної вічності. Між "Я" людини і
трансцендентним світом зв’язуючою ланкою є світ символів, які у суті своїй виступають умовно узагальненими позначеннями вищих естетичних і моральних смислів.
Метафізика визначає порядок буття людини через гармонійність взаємозв’язків у Всесвіті, повертає людині її усталеність і рух, призначення яких, зауважує Ж. Марітен, у тому, щоб, упираючись
обома ногами в землю, головою звертатися до зірок. Вона відкриває їй у всій повноті буття справжні
цінності і їхню ієрархію, встановлює свою етику, підтримує справедливий порядок у світі свого пізнання, забезпечує природні межі, гармонію і супідрядність різних наук. І це набагато необхідніше людській
істоті, ніж найрозкішніші квіти математики феноменів. Адже який сенс завоювати світ, але втратити
істинну спрямованість розуму [6, 69]. Для прикладу, завдання метафізичної культурології полягає у
виявленні не стільки відносних, скільки абсолютних смислів буття.
Будь-який із світів, у яких живе людина, – природний, культурний, духовний, – можна розглядати як світ метафізичних символів. Через символи людська душа доторкається до метафізичного
світу або, як вважав Платон, згадує про нього, про ті часи, коли вона зливалася з ним в одне ціле. Через символи вона відгукується на вищі смисли, приєднується до них.
М. Бердяєв зауважує, що таїна Відродження в тому, що воно не удалося. Ніколи ще не були
послані у світ такі творчі сили, й ніколи ще не заявляла так про себе трагедія суспільства [3, 446].
Про це ж писав в одному зі своїх сонетів Мікеланджело:
Між образів без міри і числа
З мистецтва мав я ідола, та в ньому
Лиш помилок вантаж пізнав потому,
Що мимохіть приводять нас до зла [5, 178].
Ренесансна людина, яка встала на шлях самобоготворіння, усвідомлює себе не часткою світобудови, зобов’язаної існувати за її законами, а господарем, який може удосконалювати світ. Охоплена інтелектуальною гординею, що у геоцентричній моделі світу і культури вважалася одним із семи
смертних гріхів, вона перетворила гріх у доблесть, проявляючи зарозумілу зневагу до вищих, абсолютних заборон, зухвале свавілля у поведінці та вчинках. Те, що колись здавалося непорушним, зауважує В. Бачинін, стає сумнівним. Руйнуються абсолютні критерії моральних оцінок, змішуються
уявлення про добро і зло, втрачається розуміння справжнього людського призначення [2, 282].
Світ насильства і пороків, низьких пристрастей, деградації гуманістичної моралі знайшов відображення у творах художників пізнього Відродження, насамперед Ієроніма Босха (близько 1450-1516 рр.) та
Пітера Брейгеля (1525-1570 рр.). Загальною темою картин І. Босха ("Сім смертних гріхів", "Корабель
дурнів", "Страшний суд", "Спокуса святого Антонія", "Пекло" тощо) є людська вдача, її суперечливий
характер, проблеми гріхопадіння людської душі та її страждань у пеклі, контрасти гріховності і святості
у бутті людини. Обжерство, розпутство, потурання власним слабкостям, хтивість характеризують героїв картини "Корабель дурнів", життя і вчинки яких визначені через дияволодіцею (виправдання диявола). Прослідковується прагнення Босха вплинути на уяву віруючих через символічні образи, вказати
на їхні пороки (глечик, з якого ллється хмільний напій, сова, символ зла, яка сидить на щоглі, образ
блазня, що поглиблює тему розвінчання тогочасних темних пристрастей людини). Сам корабель символізує церкву, яка має вивести душі віруючих у світ небесної чистоти. Загалом, майже всі картини
Босха відображали темне всесвітнє "підпілля", де всіляка погань, що колись страшилася Божого гніву,
осміліла, повиповзала з усіх щілин і заполонила світ.
Темою загрози поширення безмежного імморалізму на тлі вигнання Бога і утвердження антроподіцеї (виправдання людини), що утверджувала ідею безмежного самовираження ренесансної людини, яку ніщо не стримувало, проникнуті і картини Пітера Брейгеля ("Битва Масляної з Великим
постом", "Сліпі" тощо).
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Перекручений жахіттями дисгармонії буття, світ людини показаний як такий, де моляться дияволу, розсипають троянди перед свинями, ловлять сітками вітер і роблять безліч інших надзвичайних
безглуздостей і блюзнірств [2, 128].
В епохи, коли валиться одна система цінностей і закладаються підвалини нової, найсутужніше
доводиться творчій, мислячій людині, яку не полишає почуття тривоги й неспокою за те, що відбувається. Їй страшно за соціальний світ, що переживає злам на її очах, за культуру, що піддається нищівному тискові низості та зла.
Барокова свідомість XVII ст. не прийняла ні обезбоженого світу, ні імморальну людинураціоналіста, у чиїй душі буйно розрослися паростки індивідуалізму і егоїзму.
Культура бароко (від італ. barocco – дивний, химерний) була перейнята прагненнями повернути
Бога в центр Всесвіту, у спустошене людське серце. Вона спробувала актуалізувати духовний досвід,
накопичений в процесі розвитку середньовічної християнської культури, синтезувати середньовічний
геоцентризм із ренесансною концепцією свободи і гідності людини.
Відійшовши від притаманних ренесансній культурі уявлень про чітку гармонію та закономірність буття і безмежні можливості людини, естетика бароко будувалася на колізії між людиною та зовнішнім світом, між ідеологічними й чуттєвими потребами, розумом і природними силами.
Песимізм, відчай після втрати чітко визначеної культурної традиції, після визнання, що неможливо цілковито вивільнитися від природних і соціальних умовностей при усвідомленні такої внутрішньої потреби, оволоділи творчим потенціалом художників й відобразилися у своєрідних формах
мистецтва, філософської думки. На зміну доволі негативному ставленню до офіційної католицької релігії, притаманному багатьом діячам Відродження, приходить релігійна екзальтованість, переконаність, що найперший обов’язок людини – служити абсолютному началу добра, ідеям вищої,
Божественної справедливості. Цим ідеям були присвячені барочні теодіцеї мислителів Б. Паскаля,
Я. Беме, Г.-В. Лейбніца, художні творіння Д. Веласкеса, Г.-Р. Рембранта, Лоренцо Берніні, Ель Греко,
Й.-С. Баха, П. Кальдерона тощо.
Стильові властивості бароко (контрастність, експресія, декоративні прийоми та ін.) давали художникам можливість представляти події та образи віри через релігійну екзальтацію, тим самим викликаючи у глядача враження безпосередньої присутності на місці події, зачаровуючи його уяву,
проникаючи у серце. Це сприяло поглибленню віри, породжувало відчуття дотичності до Божественного світу. Наприклад, у мармуровій групі "Екстаз св. Терези" (1645-1652) найвідоміший архітектор і
скульптор доби бароко Джованні Лоренцо Берніні (1598-1680) у досконалій художній формі передає
духовні ідеали торжествуючого католицизму і барочного Риму.
Фанатична прихильниця містицизму і суворої чернечої дисципліни св. Тереза з Авіли реформувала кармелітський орден, заснувавши в Іспанії особливий орден босих кармеліток. Вона зображена в момент містичних переживань, коли перед нею з’явився ангел і простромив її серце стрілою
Божественної любові.
У вишукано модельованій та віртуозно виконаній фігурі Берніні опоетизував красу святої, охопленої містичним екстазом, і водночас завдяки майстерній роботі з мармуром підкреслив реальність
містичного переживання.
Важко повірити, що легке вбрання ангела і зім’яті складки вбрання святої зроблено з каменю.
Лики відображують глибину, духовну красу переживань і почуттів персонажів – особливе поєднання
фізичного болю і містичного захвату святої. Досконала художня форма сприяє тому, що глядач, милуючись витвором митця, переймається максимальною емоційною співучастю, захопленням чудесним
видінням. У цьому творові художника відобразились як його власна глибока набожність, так і загальне
релігійне піднесення, характерне для Риму XVII ст. [4, 305].
Таким же релігійним змістом, чистотою духовних почуттів відрізняється робота Берніні "Кафедра
св. Петра" у соборі св. Петра (Рим, 1657-1666). "Кафедру св. Петра" можна вважати, очевидно, найвищим
виявом тріумфу римського католицизму. У цьому складному монументі, встановленому в центрі вівтарної
апсиди, бронза, мармур, позолота, ліпнина й освітлення поєднуються таким чином, щоб досягти максимального видовищного утвердження ролі св. Петра як попередника пап. У центрі – скромне дерев’яне крісло
св. Петра, оздоблене бронзою і підтримуване чотирма богословами. На спинці трону Христос, який вручає
Петрові ключі від церкви. Об’ємні фігури відповідають земній сфері, перехід до рельєфу відповідає сфері
небес, овальне вікно наочно виражає ідею руху від земної плоті до Божественного світла.
В образотворчому мистецтві для барокових творів також характерне звернення до релігійних
сюжетів, де художників, насамперед, цікавлять чудеса та мучеництва, зображення яких спонукало до
використання гіперболічності, афектованості, патетики. Саме такими є твори Д. Веласкеса, П. Рубенса, Г. Рембрандта. Так, у творах Рубенса, типового представника мистецтва бароко, містика та екзальтація поєднуються з життєстверджуючою силою, вони сповнені руху та драматизму ("Поставлення
хреста" та "Зняття з хреста", "Сад кохання", "Персей та Андромеда", "Наслідки війни" та ін.). Антиномічні
почуття визначали духовне життя героїв у портретах іспанців Ель Греко і Д. Веласкеса. Ситуація гамлетівської роздвоєності типова для героїв картин Г. Рембрандта. Боротьба між аскетичною відчуженістю
від життя і смаком до земних насолод прочитувалась в українських портретах Гудими, Долгорукого,
Єфремова, Миклашевського.
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Людина – пілігрим на роздоріжжі – вибирає поміж двома шляхами. Це характерний образ і для
української барокової поезії (І. Галятовський, І. Величковський). Антиномічна ідея вивищення через
умалення й смирення пронизувала життя і творчість українського філософа Г. Сковороди.
Французький філософ Б. Паскаль у своїй жагучій теодіцеї стає на шлях релігійних пошуків,
спираючись на ранньохристиянську філософію Аврелія Августина. Своє бачення проблеми він викладає у
знаменитих "Думках" [7]. Залежність Бога від розуму, спроби довести його існування за допомогою раціональних аргументів,до яких удавалося багато сучасників Паскаля, не були сприйняті мислителем. Людині
потрібний живий, особистісний Бог, якого вона відчуває своїм серцем, вважає Паскаль.
Живий особистий Бог заперечує егоїзм людської натури. З усіх творінь природи немає для людини більшої загадки, ніж вона сама, ба саме їй важко зрозуміти, що таке матеріальне тіло, а ще важче – що таке дух, і вже зовсім незрозумілим є те, як саме вони поєднуються. Задача нерозв’язна, а між
тим – це її власна сутність: Modus guo corporibus adhaerent spiritus comprehendi ab pominidus non
potest, ethoc tamen homоest (як тіло поєднується з духом, людина осягнути не може, а між тим це і є
людина) [7, 28].
На відміну від Декарта, який ставив моральність у залежність від розуму, мислення (щоб правильно діяти, треба правильно мислити), Паскаль утверджує інше положення: щоб правильно мислити, треба
правильно жити. Треба діяти відповідно до християнської моралі, джерелом якої є не тільки розум людини,
а й її серце. Всевишній приводить до віри людський розум доведеннями, а серце – благодаттю, тому що
його зброя – лагідність, а коли прагнуть силою і погрозами переконувати серце і розум, це поселяє в них
жах, а не віру: lenorem potius guam religionem (скоріше страхом, ніж повчанням) [7, 47].
Любов до Бога, та радість, якою супроводжується його пізнання, має цілком позитивний характер і ніколи не може перейти у свою протилежність, набути негативного значення. Пізнання Бога – це
пізнання необхідної природи всіх речей і явищ, це пізнання кожної речі з точки зору її необхідності.
Розуміння цієї необхідності й радість, якою супроводжується її пізнання, – ось той шлях, ідучи по якому, людина приходить до свободи і внутрішнього спокою.
Ставши відродженням ідей середньовічного теоцентризму, бароко означало пробудження душі від сну. Імператив "не можна спати" означає тут заборону на духовну сплячку.
Навіть активний розум при сплячій душі здатний не тільки зрадити Христа, але й зазіхнути на
верховний авторитет Бога – творця. Звідси категоричність вимог Паскаля і пристрасність пафосу барочної теодіцеї.
Філософія Паскаля не втратила свого значення донині. Особливо актуальною вона є в наші
дні, коли надзвичайно загострилися всі ті суперечності людського буття, на які вказував Паскаль. Його
ідеї є співзвучними кризовим явищам в духовній культурі людини XX – початку XXI ст. Тож представники християнського екзистенціалізму не без підстав вважають його своїм попередником.
Отже, аналізуючи процеси філософсько-етичних шукань в культурі бароко, можна сформулювати основні духовні змісти барочної теодіцеї:
- встановлюючи духовний порядок, Бог є уособленням абсолютної досконалості, граничним
втіленням того ідеалу, до якого повинна прагнути людина; Бог одухотворяє буття людини, визначає її
у прагненні до гармонізації, до дотримання вищих морально-етичних сутностей буття;
- страждання людей – це розплата за порушення вищих етичних принципів, за небажання людей йти по шляху морально-духовного удосконалювання; тому самі люди винні в тому, що світ потонув у злі, пороках і злочинах;
- людський розум, який помічає суперечності між всемогутністю всеблагого Бога і недосконалістю створеного ним світу, має докладати величезних зусиль, щоб розібратися у змісті цієї невідповідності, щоб змінити світ і зробити його кращим;
- людина не може пред’являти будь-які претензії до Бога і сумніватися у справедливості створеного Богом світопорядку;
- не нігілістично налаштований розум з його критичними випадами, а віра повинна поєднувати
людину з метафізичним світом;
- призначення і вищий обов’язок людини полягають у тому, щоб спрямувати всі зусилля не на заперечення або перетворення світу, а на власне самовдосконалення, на утвердження Бога у своїй душі;
- для людини, яка вірує щиро твердо, є немислимою ситуація зневаги божественними заповідями, що мають абсолютний і всезагальний характер.
Сучасна людина, вважає Вл. Соловйов, ще дуже далека від досконалості. Тому, перш ніж братися за перебудову світу, варто зайнятися собою, спрямувати усі зусилля на те, щоб духовно утвердитися і морально зцілитися. Безперечно, пр.
и цьому не слід забувати про свободу вибору і того, що людина може іти як по шляху моральності, так і аморальності. Коли, знаходячись у ситуації вибору, стоячи на перехресті шляхів, людина
самостійно і вільно віддає перевагу доброчесності, а не пороку, це й можна вважати її свідомим моральним кроком на шляху до достойного її буття.
Звичайно, при цьому сам вибір для нас є обмеженим, оскільки вибирати можемо лише з того,
що нам пропонують. Але, попри все, у нас є можливість вибудувати духовну свободу у своєму внутрішньому світі. "Якщо я з Богом, я – вільний", – зауважує відомий вчений Ш. О. Амонашвілі, трактуючи
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пізнання істини як запоруку свободи людини [1, 18]. Ось до такої свободи варто йти, її варто прагнути,
бо саме вона надає нашому буттю справжнього сенсу, викликає подив перед ним і велике почуття замилування й любові, пробуджує бажання вдивлятися в зоряне небо.
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АТРАКЦІОНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СЕГМЕНТ У ПАРКОВІЙ СИСТЕМІ
У статті розглянуто питання стану атракціонної техніки: визначено класифікацію атракціонів, основні теми та технічні характеристики; наведено приклади впровадження; розглянуто
основні поняття (культурні індустрії, індустрія розваг, паркова система, паркова індустрія).
Ключові слова: індустрія розваг, культурні індустрії, атракціон, типи атракціонів, основні
теми атракціонів, моделі (зразки) атракціонів.
The question of a condition of the side-show technics is examined in this article: the classification of
side-shows, main concepts and technical characteristics are determined; the examples of implementation
are cited; basic concepts are viewed (cultural industries, the industry of entertainment, amusment park
system, amusement park industry).
Keywords: entertainment industry, cultural industry, side-shows, types of side-shows, basic concepts
of side-shows, models (examples) of side-shows.
Для нормальної життєдіяльності людини, оптимальної трудової та громадської діяльності людині необхідне дозвілля, у структурі якого обов’язково повинні бути ігрові дії та розваги. Сфера розваг
необхідна для відпочинку й емоційного розвитку людини. Парки становлять значний сегмент системи
закладів культури в Україні, що діють в умовах спеціально організованого природного (паркового) середовища, задовольняючи різноманітні культурно-дозвіллєві потреби населення. Атракціони займають провідне місце у парковій системі, відіграють важливу роль у реалізації розважальної функції
парків. Якість та рівень діяльності парків значною мірою залежить від його технічного оснащення, стану атракціонного потенціалу. Саме атракціони віднесено до найбільш популярних культурних послуг
та прибуткових видів розваг. Проте атракціони – провідний елемент паркового господарства, який зосереджує цілу низку питань, пов’язаних з виробництвом, матеріально-технічним, фінансовим та організаційним забезпеченням: придбанням, установкою, безпечною експлуатацією, затвердженням цін на
користування та ін. Ці проблеми були і залишаються найбільш складними. Актуальність теми дослідження визначається необхідністю теоретико-методологічного осмислення індустрії розваг, зарубіжних та вітчизняних здобутків у сфері виробництва та впровадження сучасних зразків паркових
атракціонів з метою подальшого розвитку вітчизняних паркових комплексів відповідно до змін у суспільстві. Зазначимо також, що дана проблематика потребує вирішення у зв’язку із "практичними завданнями щодо створення сучасної індустрії дозвілля і розваг, прогнозування та моделювання
раціональних бюджетів вільного часу…", "…підвищенням культури вільного часу…" (В.Піча, Р.Садова)
[9, 212, 213]. Ці питання знайшли своє відображення у працях вчених, спеціалістів паркової справи,
практичній діяльності паркових осередків, проте здобутки вітчизняної паркової індустрії не відповідають вимогам сьогодення, в Україні відсутня продумана концепція її розвитку [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
З огляду на вищесказане у статті ми поставили за мету дослідити стан розвитку паркових атракціонів, зосередивши увагу на таких основних завданнях: розглянути основні поняття "індустрія розваг", "атракціон", "сучасні зразки атракціонів" у площині індустрії розваг, культурних індустрій та
здобутків паркової індустрії; визначити класифікацію атракціонів та їх основні технічні характеристики,
напрямки й перспективи розвитку атракціонної техніки.
© Ковтун В. Д., 2010
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Окреслюючи основні засади питання індустрії розваг, паркової індустрії, ми спиралися на праці
з соціології культури (Ю.Давидов, Л.Іонін, А.Клосковська, Л.Коган, Н.Побєда, О.Погорілий), розробки у
напрямі спеціальних та галузевих соціологічних теорій: соціології освіти (І.Гавриленко, О.Скідін,
Л.Троєльнікова), соціології вільного часу (Н.Бабенко, В.Піча, Р.Садова), соціології дозвілля
(Ж.Дюмазедьє, Ж.Фурастьє, Р.Сю, Н.Цимбалюк), соціології мистецтва (О.Семашко); наукові розвідки,
присвячені вивченню рекреаційно-дозвіллєвої діяльності (В.Кірсанов, А.Соколов).
В межах науково-дослідної теми "Основні тенденції розвитку індустрії розваг в Україні" (УЦКД,
наук. керівник – доктор соціолог. наук Н.Цимбалюк, виконавці: В.Ковтун, Ю.Ключко, О.Ричагов,
Т.Ричагова, 2006-2008 рр.) здійснені дослідження з даної проблематики як окремий доробок автора
статті [1; 2; 3]. На думку вченої, в умовах зростання ролі людського фактору в житті суспільства актуалізуються дослідження в площині завдань індустрії розваг у парковому середовищі, спрямовані на
психофізичну розрядку та емоційну зарядку (живлення), оздоровлення людини, організацію соціально
орієнтованого дозвілля, відпочинку, розваг населення; створення умов для міжособистісного спілкування і спілкування з природою, а також на підвищення ролі культури особистості.
У контексті нашого дослідження слід звернутися до праць з паркової проблематики (А.Дзіов,
О.Копієвська, І.Петрова), які визначають пріоритетні сфери діяльності парків, що базуються на загальнолюдських (базових) цінностях. Ними стають рекреація, культура, екологія. Пріоритетність напрямів
роботи парків визначають функції: рекреаційно-оздоровча, культурно-освітня, екологічна, розважальна, комунікативна, гедоністична та виховна [1; 4; 7].
За останній період здійснено наукові розвідки, які присвячено осмисленню процесів формування й розвитку новітньої культури з позицій "культурних індустрій". Так, аналітичний огляд "Культурна політика в Україні" (УЦКД, 2007 р.) містить аналіз розвитку сучасних культурних індустрій в Україні,
які визначаються "як сукупність тих галузей у сфері культури, де творення культурних цінностей і надання культурно-дозвіллєвих послуг пов’язане з масовим, індустріальним виробництвом і, відповідно,
з масовим споживанням" [5, 74]. О. Олійник (у праці "Індустріалізація культури") стверджує, що "культурна індустрія – це заснована на новітніх інформаційно-комп’ютерних технологіях сучасна форма організації виробництва продуктів та послуг культурного призначення" [6, 153].
Слід наголосити, що індустрія розваг відноситься до визнаних у світі культурних індустрій (ТVіндустрія, туристична, музична індустрія, книжкова індустрія та ін.), насамперед, до сфери дозвілля та
рекреації і визначається як сукупність соціокультурних процесів та взаємодій в сфері масової культури, до якої відносяться підприємства (організації, заклади), основна діяльність яких пов’язана із задоволенням потреб людини у розвагах. До основних характеристик процесу розваг науковці відносять:
добровільний вибір людиною виду розваг; широкий перелік видів розваг; попередню готовність особистості до споживання розваг; часту зміну розваг; комбінування розваг з іншими заняттями (наприклад,
відпочинок і розваги, спорт і розваги, розваги і навчання тощо); періодичність споживання розваг
(пов’язаних із життєвим циклом людини; річним, тижневим, добовим) (Н.Цимбалюк, Ю.Ключко).
Паркова система займає чільне місце у системі національних культурних індустрій, складає
вагому частину індустрії розваг. Вона охоплює паркову сферу, насамперед, парки культури і відпочинку, сади, тематичні або спеціалізовані парки (парки розваг, зоопарки, гідропарки, спортивні парки, аквапарки), паркові комплекси, міські й заміські луго- і лісопарки, паркові зони відпочинку і розваг та інші
заклади, які мають матеріально-технічну базу (атракціони, пристрої, обладнання, об’єкти дозвілля) та
здійснюють цілеспрямовану діяльність з організації розваг відвідувачів різних вікових категорій. Отже,
паркову індустрію слід віднести до сфери дозвілля та рекреації як провідний сегмент в системі задоволення культурно-дозвіллєвих потреб людини в умовах паркового середовища.
Атракціони – провідний дозвіллєвий об’єкт паркової індустрії. Слово "атракціон" (attraction, фр.,
анг.) походить від лат. attraction "стиснення, стягнення, притягання". Також атракціон – номер у цирковій або естрадній програмі, що приваблює глядачів своєю ефектністю. Поширене поняття про атракціон – пристрій для розваг в місцях народних гулянь (наприклад, карусель, гойдалки, американські гірки,
колесо огляду та ін.). Перші атракціони з’явилися в Європі. Спочатку споруди та пристрої були дуже
прості: гойдалки, крижані гірки. В 1583 році у Данії був побудований парк "Баккен", який розпочав історію стаціонарних парків розваг. Парк атракціонів "Blackgang Chine" (1843 р., Великобританія) вважається найстарішим з діючих і сьогодні тематичних парків розваг. Перші механізовані гірки з рейками та
візками з’явилися спочатку у Нью Йорку, а потім в Японії. Прообразом такого атракціону була російська забава, коли взимку люди з’їжджали на льодяних глибах з гірки.
XX ст. стало поворотним у становленні галузей промисловості з виробництва атракціонного
обладнання, пристроїв; створенні паркової системи, яка мала різноманітні типи, класифікації; формуванні державних органів управління різних рівнів, законодавчих, науково-методичних механізмів регулювання та підтримки закладів культури; забезпеченні професійної підготовки фахівців дозвіллєвої та
паркової сфери.
Аналіз спеціалізованих видань у сфері індустрії розваг – "Большая игра", "Профессия – досуг",
"Боулинг спорт", Пир-Парк (Росія); "Индустрия развлечений" (Україна) та ін. дали можливість визначити структуру (склад) сучасного атракціонного потенціалу. Зразки атракціонного обладнання включають
такі типи: стаціонарні та нестаціонарні (пересувні, мобільні), ще їх підрозділяють на атракціони вели-
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ких і малих форм. Неповний перелік атракціонів, пристроїв та обладнання для розваг включає: атракціони повітряні, на воді, автопричепах; монорейкові дороги, більярдні, ковзанки, кімнати сміху, трампліни;
обладнання для майданчиків ігор та уїк-кендів, катальні гірки, кегельбани, ігрові автомати та ін.
Галузі промисловості, які випускають відповідне обладнання, інвентар, атракціони вченими
розглядаються як сегменти індустрії розваг [5; 6; 7; 8]. Аналіз досвіду розвитку індустрії розваг у різних
країнах засвідчив, що найбільші успіхи у виробництві обладнання, пристроїв, атракціонів мають зарубіжні компанії, серед яких лідерами є США, Японія, Німеччина ("Intamin", "Nuss", "Zierer" "Mack" та ін.).
Обладнання для європейських парків закупається головним чином в Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, де є фірми з великим досвідом в галузі розробки технологій сфери паркової індустрії. Німецьким
і американським компаніям належить першість у сфері виробництва екстремальних і складних атракціонів для сім’ї. Атракціонне обладнання італійських компаній відрізняються красивим дизайном, атракціони розписують вручну, індивідуально для кожного замовника. Масштабні гірки, колеса огляду,
сімейні та дитячі атракціони випускають провідні компанії країн СНД: "Мир", "Єйський завод атракционов", ВП "Алтай-парк", "Аттракцион", "Атракцион-инвест", "AirPalace", "Волгоградськие аттракционы",
"Карусель", "KidsPlay" – Росія; "Центр" – Білорусія; "Аналог-Сармат", "Судокомпозит", "Акваспортсервис", "Airis" – Україна, а також десятки середніх і малих фірм.
Продукцію провідних фірм виробників атракціонів, наприклад, відомої в світі "ANTONIO
ZAMPERLA S. P. A." (Італія) – можна поділити на основні теми, що відповідають категоріям відвідувачів паркових атракціонів. Так, дитячі атракціони (KIDDIE) представлені значним асортиментом обладнання та атракціонами (Mini Jet Red Baron, Mini Western Wheel, Wini Scooter Samurai); сімейні
атракціони (FAMILY) – призначені для відпочинку дітей та батьків (Tea Cup, Balloon Race, Dragone,
Galeon, колесо огляду та багато інших); атракціони для сміливих (MAJOR) – уособлюють передову
технологію й безпеку, грандіозні масштаби й унікальні відчуття (Mixer, Windstorm). Ці атракціони призначені для любителів справжніх розваг – екстремалів. Також є тематичні атракціони (THEME): Polyp
Thai, Themed Convoy.
Серед сучасних зразків атракціонів найбільш популярними та прибутковими є атракціони для
сміливих, вони надають можливість їхнім відвідувачам отримати широкий спектр екстремальних відчуттів. Так, англійський тематичний парк "Острів задоволень" відкрив новий атракціон – маятник висотою 24 м. Сорок пасажирів знаходяться у маятниковому русі, обертаючись на 360 градусів,
навантаження дорівнюють 3 g. Атракціон SCREAM! (крик) встановлено у парку "Шість прапорів" (Південна Каліфорнія). Це катальна гора, яка побудована на традиційній технології катальних гір, але має
унікальний дизайн потягу, в якому пасажири сидять по чотири особи у ряд, їх ноги знаходяться у повітрі; відчуття, які вони переживають, відповідають таким, ніби вони знаходяться на канатній дорозі.
Швидкість, з якою вони несуться – 105 км/год, на шляху їм випадають нелегкі випробування – подолання семи 360-градусних інверсій, віражів на трасі 1215 м. До екстремальних атракціонів належить
"Каліпсо", розрахований на сімейне відвідування. Він має подвійне обертання у русі з гідравлічним
нахилом. Добре зарекомендував в експлуатації атракціон – гігантські гойдалки "Омеля", які надають
відвідувачам відчувати широку гаму відчуттів, оскільки оператор може змінювати рівень "екстріму".
Зазначені атракціони базуються на форсованій зміні людської свідомості, під час катання людина відчуває головокружіння, страх, транс, збудження.
До вітчизняних здобутків у напрямі виробництва складних атракціонів великих форм слід віднести розважальний комплекс "Колесо огляду", який є втіленням новітнього підходу до організації дозвілля населення ("Аналог", Вінниця). Він є унікальним місцем для відпочинку в колі сім’ї, близьких.
Для його відвідувачів надається комфортабельна кабіна, яка здійснює подорож заданим маршрутом,
піднімається на 100-метрову висоту. Пасажири можуть замовити романтичну вечерю при свічках з аудіо та відеорядом.
Атракціон "Екстрім" (компанія "Карусель") призначений для сімейного відпочинку. Задум атракціону відтворює прадавню мрію людини літати як птах і з цим бажанням пов’язана казка про гусейлебедів. Ці красиві птахи втілені в атракціон: "лебеді" літають по колу, висота польоту проходить на
рівні 8 метрів. Відвідувачам надається можливість самотужки управляти висотою польоту.
Яскравим прикладом інновацій у сфері впровадження тематичних атракціонів є парк
"Phantasialand" (м. Брюль, Німеччина). Справжню Африку відтворює нова тематична зона Deep in
Africa. Серед 100 атракціонів парку – нова інверсійна американська гірка Black Mamba, техніка якої
фантастична: на шляху пасажирів зустрічаються водоспади, дикі ліси, змінюється день на ніч. Цікавим
є Talocan – атракціон на тему ацтеків, що представляє собою сцену – руїни храму ацтеків; під час катання застосовуються різноманітні ефекти – вогонь, гейзери, димові завіси.
Широко представлена індустрія розваг для дитячої аудиторії: атракціони, гойдалки, качалки,
пневмоконструкції (батути), дитячі містечка, веломобілі, педальні машинки, ігрові розважальні автомати, дитячі кімнати (м’якої іграшки), автодроми, дитячі потяги та ін. Відома в світі італійська фірма Мемо
PARK (Італія, представництво в Москві) спеціалізується на інтерактивних атракціонах. Це сучасні шедеври науково-технічної думки, мета яких створити ефект реальності: дитина самотужки керує машиною, примушує її рухатися і змінювати швидкість, ритм, напрями за власною волею. Важливим є те,
що в інтерактивних атракціонах технологічні складники не імітаційні, а справжні.
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Значний спектр можливостей проведення активного відпочинку та розваг надають аквапарки.
До кращих водних центрів відносяться іспанські парки: Марінеленд (Барселона), сполучений з морським зоопарком, де в дельфінарії регулярно відбуваються вистави з дельфінами та морськими левами.
У Валенсії діє Акварена, яка має сплав на понтонах та атракціон "Камікадзе" – гірка, що має складну
траєкторію руху, яка буквально "стріляє" відвідувачами, що попадають у водяну поверхню басейну. У
Європі діє турецький Адаленд, що має два гігантські басейни з хвилями, водоспадами, джакузі, гірками, атракціонами, футбольним полем, поверхня якого має прошарок мильної піни, що перетворює
спортивну гру на веселу циркову виставу.
Популярними видами розваг є надувні атракціони (малі форми). Їхня популярність пояснюється мобільністю (властивістю пересуватися, швидко встановлюватися), простотою в експлуатації, великим асортиментом найменувань. Історія виникнення цього атракціонного обладнання пов’язана з
іменем його винахідника – Джона Скарлока (1959 р.). Він заснував компанію Space Walk і почав реалізовувати дитячі надувні атракціони під назвою "Космічні прогулянки". На Заході таку продукцію інколи
називають Astrojump (зіркові батути), Moonwalk (місячні прогулянки), Bounce house (будинки або палаци для стрибків). До найбільш поширених найменувань можна віднести: лабіринти, смуги перешкод,
гірки, гойдалки, батути, трампліни, палаци та ін. Ця продукція економічно вигідна і окупається за декілька місяців роботи.
До малих форм атракціонів можна віднести силоміри, технологія гри яких передбачає удар рукою або ногою, цим самим гравець показує відношення до соціальних хвороб, врешті, демонструє
свою силу. Користуються популярністю симулятори спортивних ігор: "Аерохокей", "Баскетбол", "Гірські
лижі", "Велодельтоплан", "Футбол".
В організації дитячого дозвілля в парках важлива роль належить ігровим майданчикам. Зарубіжний досвід свідчить, що в США діє загальнодержавна програма, яка зобов’язала в кожному місті
мати таку кількість ігрових дитячих майданчиків, щоби кожна дитина мала можливість дійти пішки від
свого будинку до найближчого майданчика. Фірма "Нові горизонти" працює у сфері дитячих ігрових
технологій з 1999 р. Її продукцію представляє іноземна фірма Lappset Group Oy (Фінляндія), яка займає провідну роль серед виробників дитячого обладнання у світі (представництва знаходяться у 40
країнах світу). Досвідченим дизайнерам фірми вдалося втілити ідею створення майданчика для всіх
поколінь і це дало можливість батькам та дітям проводити час разом.
Інноваційні технології в парковій індустрії пов’язані із виникненням та розвитком відеоігор.
Останнім часом їхнє застосування отримало поштовх завдяки відеоіграм, спрямованих на подолання
таких негативних тенденцій в суспільстві, яким є ожиріння у цілого покоління дітей в країнах Заходу. Ці
відеоігри ґрунтуються на підвищення фізичної активності дітей. Нові стратегії знайшли втілення в таких активних відеоіграх – "activetainment" типу Dance Lance Revolution, які у порівнянні з статичними
іграми мають значні переваги. До таких ігор і належить Knockout – відеогра на тему боксу. Головний
герой відеогри Re-Mission від каліфорнійської компанії HopeLab (Балтимор, штат Меріленд) був розроблений з метою надання допомоги молодим людям, які захворіли на рак. Герой цієї гри наноробот
Roxxi проникає у трьохвимірне середовище і запрошує здійснити подорож в організм – фізичне тіло
хворого з метою знешкодження ракових клітин. Дослідження, проведені на 400 пацієнтах у Великобританії, Канаді, Іспанії та США засвідчило, що ця відеогра допомогла молодим людям у боротьбі з
хворобою. Отже, ці відеоігри можна розглядати не тільки в площині розваг, а й як шлях до лікування,
як соціальна допомога людям.
На жаль, в Росії і в Україні відсутні чіткі вимоги до якості та безпеки атракціонної продукції,
проте кожний виробник зацікавлений в продажі, тому надає сертифікат якості. Якщо контроль за встановленим обладнанням повинні здійснювати працівники парку, то дотримуватись правил безпеки слід
користувачам атракціонів та пристроїв.
В Україні поступово відбувається процес формування нормативно-технічної бази з питань,
пов’язаних з утриманням, експлуатацією атракціонів. Розроблено та видано ряд документів: "Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів" (1998 р), "Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки" (2006 р.) та ін. З 1993 року здійснює діяльність
виробничо-технічний центр "Атракціон" (м. Кременчук), який займається ремонтом, оновленням та
технічною експертизою атракціонної техніки в Україні. Проте, як свідчить вітчизняний досвід, в парках
України повільно йде процес оновлення атракціонного потенціалу. Втім, намітилася тенденція виникнення розважальних та дозвіллєвих об’єктів: культурно-рекреаційних комплексів, оздоровчих молодіжних центрів, дитячих містечок.
Значний вплив на ефективність роботи парків у напрямі освоєння сучасних технологій індустрії
розваг, зокрема, атракціонів має Міжнародна спеціалізована виставка "Індустрія розваг", яка проходить у м. Києві за участю вітчизняних підприємств та іноземних компаній (50 з 20 країн світу). Важливу
роль у розвитку інновацій в сфері паркової індустрії відіграють громадські організації, серед них: Міжнародна асоціація парків і атракціонів (IAAPA, 1936 р.), Російська Асоціація парків та виробників атракціонів (РАПВА, 1995 р.), Асоціація працівників парків культури України (1995 р.).
Аналізуючи зарубіжні здобутки у парковій сфері, І.Петрова зазначає, що парки атракціонів передових країн світу втілюють концепцію відпочинку як участі в різноманітних атракціонах. Розважальні,
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просвітні, культурні, екологічні програми цих парків мають на меті оздоровити людину, забезпечити
цікавий відпочинок, розвинути кмітливість, спритність, вміння орієнтуватись на місцевості з перешкодами, координацію рухів, швидкість реакції, інтуїцію [7, 91].
Отже, атракціони надають можливості людині потрапити у незвичайні обставини, включають у
ситуації, які вимагають зустрічних активних дій; вражають різними ефектами, залучають до участі у
захоплюючих видовищах; пропонують варіанти різноманітних ігрових ситуацій. Ці розваги (в основному) пов’язані з позитивними емоціями, що пробуджують фантазію й уяву, надають людині ту свободу,
яка стимулює до імпровізації, виявляє творчий потенціал, її розумові здібності. В процесі розваг відбувається знайомство з сучасною технічною культурою, людина набуває досвід користування пристроями, обладнанням [3; 8].
Інноваційні технології у парковій індустрії насамперед пов’язані із зразками парків типу Діснейленду (США, Франція, Японія), тематичними парками Фантазиленд – Країна мрій (Німеччина), аквапарками (Турція, Іспанія). Важливими засадами діяльності цих парків є: тематична спрямованість, що
має втілення в традиційних й специфічних заходах та культурних послугах; постійні капіталовкладення
у напрямку удосконалення атракціонного потенціалу, що відповідає міжнародним стандартам безпеки;
виявлення потреб населення в індивідуальному, колективному й сімейному відпочинку та задоволення їх; система комплексної вхідної плати; розвиток послуг, форм, які сприяють виявленню і реалізації
творчих здібностей, естетичних смаків, формують у людей екологічну культуру, дозвіллєву культуру
[4; 6].
На думку фахівців (за результатами опитувань) зміцнення матеріально-технічної бази паркових комплексів пов’язане з оновленням паркового потенціалу, що потребує здійснення системи комплексних заходів, спрямованих на розвиток вітчизняної індустрії розваг, що ґрунтується на українських
народних традиціях – видовищах, іграх та розвагах.
На основі вивчення сучасного досвіду паркової індустрії нами зроблено висновки, що є значні
досягнення у виробництві атракціонів, сучасного обладнання для сфери розваг, розраховані на різні
категорії відвідувачів. Новації у виробництві та впровадженні атракціонів, насамперед, пов’язані з атракціонами нового покоління, основними властивостями яких є: поліфункціональність, динамічність,
мобільність, безпечність, тематичність, образність, соціальна спрямованість, сучасні дизайнові рішення. Сучасні моделі паркових атракціонів – це аналоги (зразки) атракціонів, пристроїв, обладнання, які
асимілюють світовий досвід паркової індустрії, ґрунтуються на новітніх технологіях і відповідають суспільно визнаним завданням культурного розвитку.
Останні здобутки індустрії розваг дозволяють сформулювати нові вимоги до атракціонної продукції у відповідності із зростаючими потребами населення та міжнародними стандартами безпеки, які
ґрунтуються на можливостях залучення людини до цінностей матеріальної та духовної культури з позицій екологічних детермінант суспільного розвитку.
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ
У статті розглядаються теоретичні проблеми формування концепції сучасної культурної
політики України. Аналізується специфіка усвідомлення культурної місії держави як у вітчизняному,
так і у загальноєвропейському соціокультурних контекстах. Визначаються ключові концепти сучасної культурної політики України та розкривається їх роль у процесі суспільної самоідентифікації.
Ключові слова: культурна політика, культурна ідентифікація, культурний образ, культурна
модель, глокалізація,
The summary. The article concerns theoretical problems of formation of the concept of a modern
cultural policy of Ukraine are. Specificity of judgments of the maintenance of cultural mission of the state,
both in domestic, and in all-European sociocultural contexts is analyzed. The key concept of the modern
cultural policy of Ukraine is defined and their role in the course of public self-identification is revealed.
Keywords: the cultural policy, cultural identification, cultural model. glolocalization.
Незважаючи на відсутність дефіциту в інтерпретаціях того, що є (точніше – чим має бути) культурна політика, реальний культурний процес демонструє набагато різноманітнішу палітру реалізації
культурних інтересів держави, соціальних інститутів і груп, що досить часто не відповідає "правильним" теоретичним побудовам. Спроби аналізу культурної ситуації та культурної політики в Україні в
контексті соціокультурної та політичної динаміки вже мали місце як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці. Зокрема, для нашого дослідження актуальними є ідеї, сформульовані у працях вітчизняного культурологів М. Рябчука, О. Гриценка, М. Стріхи, філософів Р. Кіся, Є. Бистрицького, політологів Т. Кузьо,
В. Полохала, О. Гараня, А. Колодій, О. Фісуна щодо змістовної контраверсійності культурних та політичних перетворень, а також суперечливості ідентифікаційних процесів в сучасній Україні. Серед
праць, в яких знайшли наукове осмислення специфічні аспекти нормативної складової культурної політики та механізми діяльності держави в культурній сфері в сучасних умовах, найбільший інтерес викликають дослідження Л. Нагорної, С. Дрожжиної, В. Карлової, В. Бакальчука, А. Леонової тощо. Автор
також долучився до вирішення деяких аспектів цієї теми у попередніх дослідженнях [6]. Проблема,
яка, на нашу думку виявляється однією з найскладніших як з теоретичної, так і практичної точки зору –
міра оригінальності культурно-політичного проекту сучасної України. Метою даного дослідження є
аналіз деяких теоретичних аспектів української культурної політики, які дають можливість встановити
ступінь її адекватності викликам глобалізації та виявити потенціал її креативності.
Варто нагадати, що культура належить до тих явищ, щодо яких будь-яке формальне визначення
виглядає штучним і тимчасовим обмеженням змісту. Йдеться про те, що "високе" наукове тлумачення та
"низький" буденний зміст культури не тільки не заперечують одне одного, а й функціонують у певній етнічній (національній), соціальній, економічній, політичній парадигмах окремих суспільств, з їх історією,
мовними та ментальними традиціями та психологічною налаштованістю на зміни. Те ж саме стосується
поняття політика, яке попри свою багату академічну біографію потребує узгодження з різноманітною політичною практикою. Тому, аби уникнути дискусії щодо національної або історичної обумовленості поняття "культура", варто у конструюванні його змісту враховувати підходи, зафіксовані у міжнародних
документах, зокрема тих, які стосуються культурної політики. Зокрема, у Декларації Мехіко 1982 р., яка
прийнята на Всесвітній конференції щодо політики у сфері культури, зазначається "у найширшому розумінні культура може розглядатися як сукупність яскраво виражених рис, духовних і матеріальних, інтелектуальних і емоційних, які характеризують суспільство або соціальну групу. Культура охоплює, крім
мистецтва й літератури, спосіб життя, основні права людини, системи цінностей, традиції та віри; культура – це здатність людини мислити, аналізувати себе і своє оточення" [3]. Отже, за змістом та метою
культурна політика може вважатися способом забезпечення суспільної самобутності. Зрозуміло, що
міжнародні документи мають рекомендаційний характер і визначають лише орієнтири бажаного варіанту
вирішення тих, чи інших проблем. Проте, наприклад, жодна з європейських країн, попри інтеграційні
процеси, не прагне поступатися компетенцією власної держави в культурній сфері, так само як не виступає з ініціативою спільного законодавства в цій сфері. Культура розглядається як сфера протекціонізму з боку національних держав і, очевидно, є тим бар’єром, подолати який за схемою вирішення
економічних або політичних питань не вдасться. Реалізація стратегії збереження культурного розмаїття
передбачає лише налагодження координації діяльності в цій сфері. Успішність такого роду проектів, так
само як і характер політизації культурних питань багато у чому залежить від тієї системи цінностей, яка
домінує у певному суспільстві,а також його політичних традицій.
© Кравченко О. В., 2010
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В Україні, як і в країнах Європи, "культурна політика" інтерпретується як діяльність суб'єктів
влади, зокрема держави [2]. Проте слід врахувати, що і розуміння культурної місії держави, і практика
її взаємодії з суспільством у сфері культури в демократичних країнах і в країнах демократичного транзиту, зокрема тих, що виникли в ментальному просторі колишнього СРСР, є досить різними. Так, у
проекті Закону України "Про культуру" поняття "культура" визначається як "комплекс характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства та форм суспільної діяльності, який охоплює історичну
спадщину,мистецтва, гуманітарну науку та освіту, форми творчої і дозвільної діяльності та індустрії,
пов'язані з мистецтвом і дозвіллям" [8]. Отже, пропонується оновлений варіант аксіологічного підходу
до культури з його орієнтацію на здобутки та високі цінності, який існував ще за радянських часів. Так
само очевидним є впровадження культурної політики саме як реалізації певного ідеологічного проекту,
який відображає ситуативну політичну конфігурацію, а не стратегію суспільного розвитку. На рівні теорії сучасна культурна політика в державах СНД загалом і в Україні зокрема конструюється в річищі
західноєвропейської та американської соціальної теорії, але фактично, з огляду на її практичний інструментарій та інфраструктуру, має місце стихійна актуалізація радянської культурно-політичної методології та практики діяльності держави у сфері культури в новому контексті сучасності.
Цілком правомірним є запропоноване О. Флієром розрізнення власне культурної політики і
управління сферою культури. Очевидно, що цими поняттями позначаються хоч і близькі, але несхожі
сенси і сфери діяльності. У першому випадку йдеться про "сукупність науково обґрунтованих поглядів
та заходів з всебічної соціокультурної модернізації суспільства та структурних реформ по всій системі
культуровиробничих інститутів, як система нових принципів пропорціювання державної та суспільної
складових у соціальному та культурному житті… як свідоме корегування загального змісту вітчизняної
культури" [12, 14]. Управління ж сферою культури є комплексом оперативних дій з вирішення поточних
проблем інститутів, які забезпечують виробництво актуальних культурних форм. Наголос на управлінських (економічних, організаційних) проблемах в маніфестах українських політичних акторів опосередковано свідчить про відсутність адекватного розуміння культурного чинника в концептуалізації
проблеми суспільної модернізації.
Серед численних спроб соціального аналізу культури зазначимо позицію Е. Гіденса, чий підхід
до аналізу глобальних змін в останні десятиліття отримує все більшу підтримку в академічному середовищі. У його варіанті інтерпретації поняття "культура" передбачається визначення в ній сфер релігії,
системи комунікацій та управління [1, 600]. Культурна політика, очевидно, стосуватиметься перших
двох складових як спосіб виявлення сутнісних характеристик суспільства. Тобто йдеться про трансляцію та ретрансляцію змістів, суттєво важливих для самоусвідомлення громадян. Враховуючи багатомірність концепту "політика", пропонується розрізняти його аспекти таким чином: (politics) – як сфера
взаємин різних соціальних груп і індивідів у використанні інститутів публічної влади заради реалізації
суспільно значущих інтересів і потреб; (policy) – план, курс дій або "напрям дій, прийнятий і дотримується владою, керівником, політичною партією і так далі; певний курс дій, обраний заради вигідності,
зручності тощо [2]. Термінологічним аналогом поняття "державна політика" в пострадянському соціокультурному контексті є англійське "public policy", яке має досить широкий спектр варіантів вживання:
публічна, громадська, національна тощо. Отже, політика загалом і державна зокрема можуть розглядатися як соціально значущий вид комунікації, метою якої є підтримка певного типу соціальності.
Культурна політика має бути представлена як її складова, спрямована на формування певної смислової та ціннісної системи, адекватної характеру ментальних проблем, що постають перед суспільством.
Політичні виміри культури, як і осмислення політики в контексті культури, вимагають адекватної пояснювальної і конструктивної моделі. Одним з можливих варіантів такої побудови може бути
розгляд культурної політики як креативної альтернативи сталій політичній культурі. Культурна політика
задає динамічну проекцію культурній системі, що, якоюсь мірою, дозволяє розглядати її як модерністський проект і як відповідну практику цілеспрямованої зміни (руйнуванню, перетворенню) попередніх
станів. Креативність як здатність до творчості, тобто до творення, зміни, перетворення, мабуть, припускає наявність традиції, в якості умови її реалізації. Не вступаючи в теоретичну полеміку про природу традиції, її необхідності для культури, функціях або формах, все ж хотілося б згадати про деякі її
аспекти, актуальні в контексті цієї теми. Традиція, через її ірраціональність і універсальність, безумовно, припускає уточнення її смислових відтінків залежно від характеру або сфери її прояву. Культурна
традиція досить часто мислиться як деякий фундамент, як ідеальний стан, що відповідає чомусь первинному, одвічному, первинному. Традиція в такому контексті з'являється як втілена і така, що відтворюється цінність, що вимагає збереження і спадкоємства. Сумніви в правомірності оціночного
ставлення до традиції пов'язують з явищем модерну. Проте, модерністський бунт проти традиції, як
здається, надто перебільшений, оскільки став можливий варіант постмодерну – свого роду канонізації
і заперечення модерну. Модерн є не стільки запереченням, скільки актуалізацією (раціоналізацією)
традиції. В усякому разі, постмодерн, як основна парадигма сучасності, моделює неотрадиціоналістську змістовну панораму, пропонуючи не стільки відновлення, скільки переформатування традиції.
"Революція сама стала традицією" (Ю. Хабермас). Традиція не як меморіал символів, а як "жива"
практика реалізації актуальних сенсів і цінностей, яка в ідеалі припускає таку основу соціальної солідарності, яка б забезпечувала результативність індивідуальної самореалізації. Більше того, не варто
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розраховувати виявити традицію в її архаїчній тотальності. Вона є, швидше, колаж, складений з різнорідних явищ, що в сукупності виявляють ідею порядку.
Очевидно, що не кожна норма може претендувати на статус традиції: колективність, органічність, стійкість в часі, затребуваність – залишаються незмінними вимогами до неї. Власне, однією з
найбільш очевидних проблем сучасної теорії традиції є межі її варіативність та межі її мінливості. Політика як явище дискретне, безумовно, не претендуючи на рівнозначність традиції, виступає в ролі її
репрезентанта. Культурна політика в цьому контексті може бути розглянута як практика стимулювання
традиційних механізмів культурної динаміки. У реальній практиці, зважаючи на специфіку політичної
комунікації в пострадянських країнах – це символічна політика, тобто утвердження певних ідей шляхом візуалізації прийнятних для суспільства символів (образів). Складна гра образів, покликаних забезпечити культурно-психологічну мобілізацію населення і тим самим спровокувати певну спрямованість
ідентифікації, є свідченням відповідності характеру культурно-політичного процесу парадигмі постмодернізму.
В соціальному плані постмодернізм проявився найяскравіше в пострадянському політичному
просторі, де крах ідеологічних настанов недавнього минулого не призвів до деідеологізації; де відхід
від тотального контролю з боку держави за усіма сферами громадського й особистого життя не призвів до соціальної дерегуляції; де легітимація особистого вибору та індивідуальної життєвої позиції не
призвели до руйнування традиційних підстав колективності. Некласична соціокультурна трансформація колишніх соціалістичних країн припускає, на нашу думку, нестандартний варіант громадської нормалізації, тобто новий варіант культурної політики, що враховує своєрідність світоглядних мутацій і
реальну дискретність громадського життя. У зв'язку з цим, необхідно врахувати головні чинники, що
забезпечують її результативність. По-перше, – цивілізаційні зрушення і тенденції, які помітні в зміні
державного устрою, по-друге, – тенденції останніх десятиліть в зміні духовно-ціннісної орієнтації суспільства в цілому та його окремих груп; по-третє, – динаміку ментальної мапи держави та ідентифікаційного ландшафту суспільства.
Державний проект "Незалежна Україна" налічує два десятиліття – термін невеликий для підведення підсумків, але вже достатній, щоб судити про його специфіку. При цьому слід мати на увазі
новизну і оригінальність процесу самоствердження нації в умовах зміни цивілізаційних орієнтирів суспільства. "Декларація про державний суверенітет України" проголошувала будівництво нової демократичної держави, а не відтворення або відновлення того, що існувало раніше (як, наприклад, у
деяких інших країнах, що виникли на руїнах СРСР). "Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих межах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності
українського народу" [4]. Проте ні "українська нація", ні "український народ", ні "національна держава"
не отримали в ході подальшого конституційного процесу в Україні свого свого правового закріплення.
Відсутність зрозумілих орієнтирів соціально-культурного розвитку, мінливість зовнішньополітичних
стратегій – загалом,стимулювали духовну сегментацію українського суспільства, яку можна описати як
міжкультур’я або транскультура. Йдеться не про відсутність культури, а про динамічну модель культурного самовизначення, якій притаманні формальний, ціннісний, поведінський полістилізм, який дозволяє характеризувати культурну ситуацію і як відповідну поняттю культурний постмодерн.
Принаймні образ українського національного простору, який відображає найбільш важливі сенси колективної ідентичності, є показово постмодерним. Найбільш поширений варіант образного моделювання України був заданий на початку ХХ ст. одним з блискучих українських інтелектуалів І.
Лисяком-Рудницьким: Україна між Сходом і Заходом. Ця ідея може слугувати найяскравішим прикладом зведення інтелектуальної аргументації до політичних інтересів, що мало наслідком деструктивну
політизацію культурного процесу. Надалі, отримавши безліч варіантів: Україна між Європою й Азією,
між Європою й Росією, між Москвою й Брюсселем, Між Росією й Америкою, між європейськими й євразійськими цінностями, між візантійським православ'ям і римським католицизмом, між демократією і
авторитаризмом і т. д. – він стає, мало не найсуттєвішою характеристикою держави. Більше того,
конструювання концепції геополітично "неприкаяної" України, знаходить продовження в моделі її внутрішньої біполярності. Образ розколотої України або "двох Україн" став вже звичним кліше в аналізах і
прогнозах політологів. Досить часто це є не стільки віддзеркаленням реальної ситуації, скільки спробою проілюструвати ідею зіткнення цивілізацій, накреслену в 90-х роках ХХ ст. С. Ґантінгтоном, який
запропонував концепцію розлому цивілізацій за релігійними, мовними і ментальними ознаками [11].
Слід нагадати, що згідно з його теоретичною конструкцією цивілізація є культурною спільністю,
що визначається як об'єктивними елементами (мова, історія, релігія, звичаї), так і суб'єктивно – шляхом самоідентифікації. Саме культурні відмінності він розглядав як причину одного з двох фундаментальних конфліктів між Заходом й іншими цивілізаціями. У відповідність з версією С. Ґантінгтона
розкол України на "уніатський" Захід та "православний" Схід є неминучим. Він майже солідарний з вже
згадуваним Е. Гіденсом у його визнанні релігії як значимої складової культури. Проте, на нашу думку,
ігнорує інші її складові, зокрема комунікаційні та інституційні. Очевидно, що культурно-історичний образ України представляє досить складну комбінацію рис Західної і Православної (за визначенням С.
Ґантінгтона) цивілізації. Але чи означає це неминучість внутрішнього конфлікту? Таку перспективу сам
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автор припускав у зв'язку із зростаючим інтересом до ідентифікації різних груп населення країни. Проте сама конфліктна парадигма розв’язання цієї проблеми пов’язана з глобалістським баченням соціокультурних процесів, за яким культура виступає фактично аналогом цивілізації позбавляючись своєї
гнучкості та перспективи.
Парадоксальність глобалізаційних процесів, пов’язаних як з уніфікацією, так і з локалізацією,
англійський соціолог Р. Робертсон запропонував визначати поняттям "глокалізація". Це поняття виникло як уточнення процесів глобалізації з урахуванням значимості культури, яка концепту, що дозволяє
зазначати не лише структурні зміни, а й процеси ідентифікації. Власне кажучи, Р. Робертсон запропонував стереоскопічну модель глобалізації з використанням такої опозиції глобалізації, яка є її органічним втіленням. Глокалізація є процесом забезпечення культурної самобутності за рахунок механізмів
глобалізації. Він стверджував, що глобальні та локальні тенденції вазємодоповнювані та взаємопроникні, хоча в конкретних ситуаціях можуть прийти у зіткнення [9]. У зв’язку з цим досить популярним
стало моделювання "третього шляху".
Труднощі цивілізаційної ідентифікації населення України вже стали "притчею во язицех" соціологів і політологів. Культурна трансформація привертає значно меншу увагу аналітиків, хоча саме динаміка образно-символічного ряду є найбільш переконливим свідченням змін в суспільній свідомості.
Образ розірваного усередині і невизначеного ззовні простору національної став наріжним каменем
великої бібліотеки прогнозів і пророцтв іноді – фантастичних, іноді – утопічних, іноді – реалістичних,
але частіше таких, що відбивають політичні симпатії їх авторів. Не намагаючись визначити які з них
ближче до істини, відмітимо лише, що їх наявність підтверджує те, що процес ідентифікації триває. В
якості прикладу такого роду соціокультурного моделювання можна узяти ескізи кінця 90-х рр. ХХ українського культуролога й філософа Р. Кіся, який описав декількох можливих сценаріїв цивілізаційного
розвитку України. Зокрема, варіант інволюції: поступовою етнополітичної й етнокультурної деградації
від нації до етносу, від етносу до етнікосу (етносу, позбавленого власних етнополітичних інститутів),
від етнікосу до євразійської провінції – місцевого варіанту спільноруської культури і цивілізації. Сценарій поглинання України Європою або формування "Іншої" Європи за участю України, котра може взяти
діяльну участь у формуванні загального культурного простору з колишніми країнами "соціалістичного
табору", передусім з Польщею та Румунією. Третій, як вважає автор, найбільш ризикований шлях –
євразійський, (у контексті ідей російських євразійців) – шлях до самоізоляції (ні Захід, ні Схід) [5]. Саме
"третій шлях" вважає найбільш загрозливою ілюзією і відомий український культуролог М. Рябчук, який
розглядає його як сурогат, покликаний задовольнити світоглядну інфантильність населення України.
Ідея "особливого шляху", яка час від часу спливає а в громадсько-політичних дебатах, очевидно, свідчить про пошук нестандартного рішення проблеми культурного вибору. Йдеться про зречення
від ілюзії цивілізаційної унікальності при збереженні перспективи культурної самобутності, тобто реалізація сценарію глокалізації. В зв'язку з цим хотілося б звернути увагу на специфіку культурного чинника в Україні. "Українці, як і інші східноєвропейські народи, які довгий час розвивалися в умови
бездержавності, під постійною загрозою з боку сильніших сусідів, звикли всіляко фетишизувати свою
культуру (мову, історію) як останній притулок національної ідентичності, храм і фортецю, школу і університет, парламент і уряд. Тому вони досі з підозрою відносяться до усього, що, як здається, профанує культуру, принижує її, перетворює на чисту розвагу, товар, предмет масового (та і, до того ж,
космополітичного) вживання. В Україні ця підозрілість є більш сильною, загроза глобалізації сприймається тут не лише і не стільки як настання всюдисущого американського кітчу, скільки як постколоніальне домінування ще агресивнішого ( і низькопробного) кітчу російського [10]. Ці настрої проявилися в
тому, як саме був представлений національний проект і яка роль відведена культурі в його реалізації.
В "Основах законодавства України про культуру" (1992 р.), зокрема, зазначається: "Основними
принципами культурної політики в Україні є: визнання культури як одного з головних чинників самобутності української нації і національних меншин, які проживають на території України"[7]. Практичне ж
втілення цієї стратегії знайшло віддзеркалення в презентації декількох проектів, які не мають яскраво
виражених ідеологічних імперативів і є проекцією персональних інтересів політиків у владі. Зокрема:
проект "Відродження української національної культури" – на початку 90-х рр. ХХ ст., проект "культурної і політичної прагматики" (політика багатовекторності) – у кінці 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.,
проект "національно-культурному фундаменталізму" – в останні п'ять років. За цими ідеологічними
ескізами виявляється досить складний калейдоскоп ідей, що розкриває паралельність двох процесів:
"українізації українців" і "націоналізації суспільства", які до сьогоднішнього дня так і не злилися в один
проект національного державного будівництва. Більше того, в тактиці культурної політики, фігурують
не стільки різні або конфліктні в етнічному або національному відношенні символи, скільки різнорівневі в цивілізаційному плані: стереотипи традиційного аграрного, індустріального, постіндустріального
суспільств, що побічно відбиває складність і неоднозначність соціально-культурної мозаїки України.
Проблема бачиться в політичній акселерації одних і недооцінці інших культурних образів і ідей, що
призводить до комунікативного і ментального дисбалансу. Загалом, найбільш помітною рисою сучасної культурної політики України є несистемність символічного ряду, що представляє націю. Йдеться
про незбалансованість етнічного і цивільного сенсів ідеї нації. Основним інструментарієм державної
культурної політики була і залишається історико – меморіальна технологія. Очевидно, що саме це по-
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роджує суперечливу реакцію окремих груп в суспільстві і віддаляє перспективу досягнення ментального консенсусу. Однією з очевидних погроз є радикалізація регіональних культурних стратегій, які ще не
набули характеру політики, і носять характер, не стільки раціонально підготовлених планів, скільки
інтуїтивної програми дій, що відповідають очікуванням населення певних регіонів.
Відтак, культурна політика сучасної України демонструє той рівень симулятивності, який дозволяє сприймати її не як практичну діяльність, а як дискурсивну практику. Вона значною мірою впливає на
формування певної проблемної парадигми, ніж на методологію реалізації культурної місії держави. Отже
йдеться, очевидно, про переформатування сталих моделей культури у новому категоріальному форматі. Креативний потенціал культурної політики бачиться в перспективі приведення символічної картини
суспільства у відповідність з реальною цивілізаційною ситуацією, яка є набагато складнішою, ніж та, яка
моделюється в теорії. Це передбачатиме відмову від того символьного ряду, який експлуатує образи
незавершеності, тим самим консервуючи стан громадянської фрустрації. Враховуючи те, що в тріаді
держава – суспільство – індивідуальність поки що не задіяним ресурсом виявляється людський капітал,
назріває концептуальна трансформація модерністської ідеології культурного розвитку на постіндустріальні проекти культурного плюралізму. У подальшому, очевидно, варто було б звернути увагу на характер транзитарності культурної системи України як основу формування концепції культурної політики
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ВПЛИВ УГОРСЬКИХ ПОДІЙ 1956 р.
НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ
В ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Автор висвітлює реакцію Чехословаччини на угорське повстання 1956 р. та аналізує її причини. Формування погляду чехословацької громадськості на угорські події пов’язує з історичним минулим взаємовідносин Угорщини, Чехословаччини, Радянського Союзу. Реакцію партійного
керівництва ЧСР, яке визначало державну політику, зображає зумовленою багатьма чинниками,
домінантою серед яких була комуністична ідеологія. Підводячи підсумки, автор розкриває причини
різного перебігу подій у Чехословаччині і Угорщині 1956 р. та дає їх порівняльний аналіз.
Ключові слова: Чехословаччина, повстання, інтервенція Угорщини, КПЧ, Матіаш Ракоші, Імре Надь, Янош Кадар, Антонін Новотний.
In this article, the author gives a historical description of the reaction of Czechoslovakia to the
Hungarian uprising of 1956 and analyzes the causes of the reaction. Formation of the Czechoslovak public
view on the Hungarian events connects with the historical past relationships Hungary, Czechoslovakia, the
Soviet Union. The reaction of the party leadership of the Czechoslovak Republic, which determines the
© Апшай В. Ф., 2010

74

Вісник ДАКККіМ

4’2010

policy, represents due to many factors, among which was the dominant communist ideology. Summarizing,
author reveals the causes of different course of events, Czechoslovakia and Hungary, 1956.
Keywords: Czechoslovakia, intervention in Hungary, KSČ, MDP, Mátyás Rákosi, Imre Nagy, János
Kádár, Antonin Novotny.
У 50-60-х роках ХХ ст. країни соціалістичного табору перебували у тісному політичному та інформаційному зв’язку як з Радянським Союзом, так і між собою. Події у одній країні впливали на суспільно-політичне життя іншої, у результаті чого комуністичний режим зазнав декілька соціальних криз.
Перша припадає на період 1953-1957 рр. (проходила у два етапи: перший –1953-1955 рр., другий –
1956-1957 рр. [14, 10]). Ця соціальна криза корінням сягала часів становлення комуністичного режиму
у 1948-1953 рр., коли проводилася швидка індустріалізація країн соціалістичного табору. В економіці
віддавалася перевага важкій промисловості, нав’язувалася колективізація сільського господарства,
скасовувалася приватна торгівля, відбувалися таємні та публічні політичні процеси на фоні репресій,
що виправдовувалося сталінською теорією класової боротьби задля пришвидшення переходу до соціалізму. Були суттєво знижені можливості забезпечення матеріальних потреб громадян, терпіння
яких досягало крайньої межі.
Об’єкт дослідження – соціально-політична реакція Чехословаччини на повстання в Угорщині
1956 р.
Мета дослідження – проаналізувати політичну реакцію державно-партійного керівництва ЧСР
та відношення громадськості до угорських події 1956 р.
Досягнення мети вимагає вирішення таких завдань:
– дослідити діяльність державно-партійного керівництва ЧСР в аспекті реакції на угорське повстання 1956 р.;
– проаналізувати відносини між чехословацьким та угорським народами та визначити їх вплив
на оцінку громадськістю подій у сусідній державі;
– проаналізувати соціальну реакцію в Чехословаччині на угорські події;
– з’ясувати відносини між керівництвом Радянського Союзу та ЧСР на тлі соціально-політичної
кризи комуністичних держав та угорського повстання.
Розпочатий 1956 р. процес десталінізації найбільше торкнувся Польщі та Угорщини. Подальші
події щодо народної активності в цих країнах стали виходити з-під контролю комуністичної партії. Серед
громадян дійшло до закликів про демократизацію суспільного життя [21, 249]. Це означало, що вони
перестають вірити комуністичній владі, як владі від народу, закликаючи до демократичної свободи.
Звістка про познанське повстання в Польщі 28 червня 1956 р. так стурбувала партійне керівництво Угорщини, що 30 червня на позачерговому пленумі ЦК УПТ було прийнято низку постанов щодо підтримки порядку в державі [16, 21-22]. Рішення позачергового пленуму чітко вказують на гостре
реагування керівництва угорської партії на події у Польщі. Давалося взнаки неспокійне соціальнополітичне становище в Угорщині, яке було наслідком внутрішнього конфлікту після смерті Сталіна.
Незважаючи на офіційну заборону, 23 жовтня 1956 р. у Будапешті відбулася студентська демонстрація на знак підтримки польських подій, у результаті якої було демонтовано пам’ятник Сталіну.
Демонстранти вимагали виводу радянських військ із держави та дозволу на існування політичних партій. На прохання Угорської партії трудящих (УПТ) для їх приборкування були застосовані радянські
війська. Новий уряд Угорщини, який очолював І.Надь, оголосив у країні надзвичайний стан. Демонстрації у Будапешті переросли у криваві вуличні бої. До демонстрантів поступово приєднувалися робітники. Свою діяльність поновлювали демократичні політичні партії.
Головою УПТ 25 жовтня 1956 р. після Е.Герьо був обраний Я.Кадар. Під тиском повстанців і
представників УПТ, прихильників реформеного курсу І.Надь був змушений вдатися до найбільш сприятливого у даній ситуації політичного рішення. 28 листопада 1956 р. він визнає повстання народною
демократичною революції, що ознаменувало вихід радянських військ з Будапешта, скасування таємної поліції (т. зв. Державного бюро охорони (ÁVH) [13]) та виконання основних вимог повстанців. Окрім
цього, І.Надь 30 жовтня 1956 р. провів реконструкцію уряду, прийнявши до нього представників некомуністичних партій [21, 249].
Уповноважені від Радянського Союзу заявляли про незалежність соціалістичних країн і готовність вивести свої війська з Угорщини, але наступного дня було прийнято рішення про проведення
другої інтервенції в Угорщині. Враховуючи ситуацію, угорський уряд оголосив про вихід країни з Варшавського договору. У відповідь Я.Кадар та Ф.Мюнніх вилетіли до Москви для переговорів щодо створення нового прорадянського уряду в Угорщині [21, 249]. Новий уряд був сформований 4 листопада
1956 р., тобто в той час, коли радянські війська тримали під контролем Будапешт. І.Надь та члени його уряду вдались до покровительства югославського посольства, з якого 22 листопада були видані
радянським військам та депортовані до Угорщини. І.Надя було страчено у червні 1958 р. Рішення радянського керівництва щодо насильницького придушення угорського повстання було мотивоване побоюванням виходу Угорщини з радянського блоку, що могло стати прикладом для інших країн. Окрім
того, до ситуації приєдналося загострення міжнародної напруженості, пов’язане з Суецькою кризою
кінця жовтня 1956 р. [21, 249-250].
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У Чехословаччині, після смерті Готтвальда 14 березня 1953 р., необхідно було в короткий термін
підшукати кандидатури одразу для двох вищих посад у державі: голови ЦК КПЧ і президента республіки.
21 березня на національних зборах на посаду президента Чехословаччини одностайно було обрано Антоніна Запотоцького, одного з засновників КПЧ, оратора та письменника. Прем’єр-міністром призначено
Вільяма Широкого. Відбувалися зміни на основних керівних посадах ЧСР, що дало можливість представникам марксистських сил, які збереглися в КПЧ, спробувати виправити ситуацію з кризою тоталітаризму. Керівництво КПЧ вирішило скасувати посаду голови Центрального Комітету, яку обіймав Готтвальд.
3 вересня 1953 р. керівництво Секретаріатом ЦК КПЧ доручили Антоніну Новотному, який оцінювався
сучасниками як консервативний сталініст та прихильник соціалізму відповідного стандарту. Поступово
посада першого секретаря ЦК КПЧ, яку обіймав Новотний, стала відігравати вирішальне значення у
прийнятті партійних рішень. Але тоді старо-нова еліта влади ще не помічала жодних змін [14, 10].
Боротьбу за лідерство в Чехословаччині між Антоніном Запотоцьким та Антоніном Новотним
без допомоги Москви не вдавалося вирішити. Незважаючи на те, що в партійному та державному
апаратах влади Чехословаччини сформувались прибічники як Запотоцького, так і Новотного, в результаті зовнішнього втручання Новотний укріпив свої лідерські позиції не тільки у державі, а й в оточенні КПЧ. У квітні 1954 р. керівництво Радянського Союзу піддало гострій критиці погляди
Запотоцького за те, що він культивує посаду президента країни і не прислухається до партійного керівництва Чехословаччини [14, 11-12].
Відтак, Чехословаччина вступила в переломний 1956 р. з єдиним керівним лідером – це був
Антонін Новотний [18, 135-137], який спокійно та слухняно реагував на зміни у політичній лінії Москви.
Це позитивно вплинуло на порядок та стабільність у державі, але, враховуючи заворушення у сусідніх
країнах, керівництво Чехословаччини не могло відчувати себе у безпеці та було змушене прийняти
ряд заходів для того, щоб порядок не було порушено.
У ЦК КПЧ під час соціально-політичної кризи в Угорщині 1956 р. підтримували політику Радянського Союзу, включаючи військове втручання з боку СРСР під час повстання в Угорщині 23 жовтня і 4
листопада 1956 р. Перший секретар ЦК КПЧ Антонін Новотний був учасником засідання Президії
КПРС у Москві 24 жовтня 1956 р., на якому обговорювалася ситуація у Польщі. Після повернення до
Праги на засідання політбюро ЦК КПЧ, яке відбулося в ніч з 24 на 25 жовтня 1956 р., Новотний, інтерпретуючи висновки радянського керівництва та визначаючи причиною подій економічну ситуацію в
Угорщині, зазначив: "Невипадково, що заворушення сталися в Угорщині та Польщі, а не в Чехословаччині. Це тому, що в Чехословаччині рівень життя незрівнянно вище" [21, 250].
У керівництві ЧСР та КПЧ спочатку не було передбачено жодних військових дій на кордоні, вони тільки зміцнили підрозділи прикордонників та прикордонні відділення Громадської безпеки (VB). За
вказівкою Новотного 24 жовтня 1956 р. були додатково переведені вільні сили підрозділів Міністерства внутрішніх справ ЧСР на кордон з Угорщиною. Того ж дня міністр національної оборони ЧСР видав
наказ на розробку плану про військову підтримку безпеки на Чехословацько-Угорському кордоні. 25
жовтня 1956 р. у політбюро ЦК КПЧ на позачерговій сесії прийняли деякі рішення стосовно питань
безпеки та вирішили проконсультуватись з керівництвом СРСР через органи міністерства внутрішніх
справ щодо можливості вислати добровільні підрозділи до Угорщини. На цьому ж засіданні було вирішено вжити заходів із посилення контролю за пресою та політичними партіями, об’єднаними політичним фронтом. Засобами інформації повстання в Угорщині було інтерпретовано як результат
діяльності "контрреволюційних банд", у результаті чого було ініційовано кампанію проти повстання.
Для зміцнення Чехословацько-Угорського кордону 26 жовтня 1956 р. були виділені підрозділи другого
військового округу, доповнені на кордоні військами Міністерства внутрішніх справ. Збройні сили були
зосереджені в районі братиславського плацдарму, що стало результатом побоювань з приводу того,
що повстанці можуть проникнути на територію ЧСР з метою розпалити повстання або переходитимуть
кордон, тікаючи з Угорщини. У стан бойової готовності були приведені одиниці Народної міліції.
На нараді провідних представників комуністичних партій радянського блоку в ніч з 1 на 2 листопада 1956 р. Антонін Новотний і прем’єр-міністр ЧСР Вільям Широкий як члени делегації КПЧ підтримали рішення радянських представників про проведення другої інтервенції Угорщини [21, 250].
Таке рішення виходило з одностайної думки в ЦК КПЧ за оцінкою ситуації в Угорщині. Представники
від Чехословаччини погодилися з тим, що потрібно вжити всіх необхідних заходів для втримання народно-демократичного уряду в Угорщині. Надалі декларували, що у разі потреби будуть виказувати не
тільки згоду, а й підтримку у вигляді активної участі у подіях [19, 56]. Вільям Широкий наполягав, щоб
радянська інтервенція була проведена з боку всіх партій, але представники СРСР були заспокоєні закриттям Чехословацько-Угорських кордонів [21, 250].
У зв’язку із Суецькою кризою 3-7 листопада 1956 р. для підтримки безпеки на кордоні на чотиритижневі військові навчання у південну Словаччину було направлено майже 14 тис. резервістів [21,
250-251]. Значно меншу їх кількість було направлено до першого Військового округу. У керівництві армії також розглядали можливість проголошення часткової мобілізації. З огляду на ситуацію в Польщі і
Угорщині та реакцію тамтешніх ЗМІ не були допущені до військових навчань резервісти угорської та
польської національностей. Зосередження військ на Чехословацько-Угорському кордоні мало найбільшу
концентрацію протягом 10 листопада 1956 р., до вже середини грудня 1956 р. їх було відкликано.

76

Вісник ДАКККіМ

4’2010

Оскільки у військовій співучасті Чехословаччині було відмовлено, допомога угорським комуністам отримала інше вираження [19, 56]. Від ЧСР протягом повстання і після його придушення надавалась широкомасштабна допомога владним силам Угорщини промосковської орієнтації – так званій
державі робітників і селян під лідерством Яноша Кадара після 4 листопада 1956 р. – постачанням товарів широкого вжитку, ліків, зброї, пропагандистської літератури та організацією нелегальної роботи
на територіях, прилеглих до ЧСР. На політбюро ЦК КПЧ 12 листопада 1956 р. було схвалено положення про загальну допомогу Угорщині у вигляді постачання продуктів харчування та споживчих товарів на суму більше 90 млн крон. Протягом повстання на територію ЧСР здійснили переїзд 5 757
біженців з Угорщини, представників сталінського режиму, а також громадян, що втекли через наближення бойових дій та близькість військових частин. Активність керівництва КПЧ у зв’язку з Угорськими
подіями спрямовував секретар ЦК КПЧ Бруно Коглер, який на той час працював у Братиславі [21, 250-251].
На засіданні ЦК КПЧ 5-6 грудня 1956 р. Антонін Новотний подав угорські події у ракурсі "боротьби
світових сил і соціалізму з силами агресії та політичної реакції", а надалі називав їх "класовою боротьбою
пролетаріату та буржуазії". Як результат дій контрреволюційних груп, які підтримуються західними розвідувальними службами, які вийшли на "хвилі протесту, викликаного законними вимогами студентів та робітників". Основною причиною бунту, згідно з поглядами керівництва КПЧ, було, окрім активності
контрреволюції, "нерозуміння висновків ХХ з’їзду КПРС і подальших помилок та недоліків, домашня і зарубіжна реакція використала цей стан для проштовхування ліберальних тенденцій, для розгортання націоналізму та оновлення ревізіонізму" [21, 251]. В КПЧ офіційно вказували на значно вищий рівень життя в
Чехословаччині порівняно з Угорщиною, що слугувало стабілізаційним фактором, особливо у випадку
Словаччини, але неофіційно поширювались побоювання щодо угорського територіального ревізіонізму.
Через погодження з вимогами повстанців та порушення внутрішньої дисципліни було ініційовано
розслідування справ 130 військовослужбовців. 27 жовтня дійшло до провалу рейду на складі боєприпасів в
Їчінє. В день річниці КПЧ, 28 жовтня 1956 р., були прийняті рішення про надзвичайні заходи міліції [21, 251].
У Празі були зупинені групи людей, що нібито готували виступи для протесту. Було відзначено тільки поодинокі прояви прихильності до угорського повстання. Наприклад, наприкінці листопада 1956 р. в Нітрі ініційовано розслідування у справах п’яти молодих членів угруповання "Словацький золотий орел" через
висловлення незгоди з радянською інтервенцією, надрукованою в самвидавах "Таборак" та "Бистріна". На
позачерговому засіданні ЦК Союзу чехословацьких письменників у Будмеріце стало очевидним небажання видати резолюцію щодо засудження угорського повстання. Найбільше проти цього виступав чеський
письменник Павел Когоут. На геологічному факультеті Технічного університету в Кошіце початок офіційного скликання студентів "Чехословацьким союзом молоді" був відзначений хвилиною мовчання в знак
пам’яті повстанців. У деяких церквах у південній Словаччині відлунав угорський гімн, у кількох містах ЧСР
дійшло до вимог про підвищення заробітної плати та навіть до страйків в Клатови, Бжецлаві, Комарно та
інших містах. Незгоду з офіційною точкою зору щодо угорських подій висловили і деякі місцеві організації
Цсемадоку [15], незалежного організаційного об’єднання, що займалося збереженням ідентичності і самобутності угорської культури на території Словаччини [24]. Поодинокі вияви симпатії до угорських повстанців реєструвалися на всій території ЧСР, а не тільки серед членів угорських меншин південної Словаччини,
які з осені 1956 р. були під наглядом державних служб безпеки. На додаток до цих випадків, в Чехословаччині в кількох містах з’являлись та поширювались листівки і плакати, частина яких була листівками від радіо "Вільна Європа". За висловлювання в приватних розмовах і за прослуховування західних радіостанцій
було притягнуто до відповідальності 35 учнів середніх шкіл та студентів університетів [21, 251]. Це особливо стосувалось об’єднаних груп у Празі, Пардубіці, Ліберці, Нимбурку, Плзні та інших. Багато громадян у
приватних розмовах висловлювали переконання і очікування, що до аналогічних подій в Угорщині дійде і
Чехословаччина. Це могло бути результатом того, що, незважаючи на тиск та ідеологічну боротьбу, в кількох містах громадянам Чехословаччини вдавалося слухати західні радіостанції.
Громадськість, включаючи сім’ї державних посадових осіб, реагувала на повстання панічним
скуповуванням товарів першого вжитку. В області Оломоуц, у місті Забжег, 5 листопада 1956 р. були
навіть задіяні підрозділи поліції для заспокоєння жінок, що піддалися впливу торгової лихоманки. Згідно з неофіційною інформацією до 5 листопада 1956 р. в ЧСР у зв’язку з угорськими подіями були звинувачені та переслідувані 674 особи, у Словаччині 24-29 жовтня 1956 р. велося кримінальне
переслідування 82 людей [21, 251].
Незгода значної частини чехословацької громадськості, в тому числі супротивників режиму, з вимогами угорських повстанців виявлялась у тому, що більшість громадян ЧСР під час угорського повстання
вели себе пасивно, а до новин, пов’язаних із повстанням, навіть ставилися негативно [21, 251]. Причиною
цього була стурбованість щодо відновлення німецького чи угорського територіального ревізіонізму після
можливого послаблення впливу СРСР в регіоні. Погляд чехословацької громадськості на угорські та польські подій насамперед визначався досвідом їх взаємовідносин до Другої світової війни. На Мюнхенській
конференції 29-30 вересня 1938 р. було прийнято низку рішень, які дискримінували Чехословацьку республіку [3, 329-330]. Ця конференція увійшла до історії під назвою "Мюнхенська змова".
Чехи та словаки, які пережили відокремлення від своєї країни значних територій, не могли мати приємні враження про країни, які вирішили скористатися політичною слабкістю їх держави. На чехословацьких
землях поширилися негативні стереотипи щодо Угорщини та Польщі [21, 251]. Відтак погляд та реакція чехо-
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словацької громадськості на події у співдружніх країнах визначалися історичним минулим. Окрім того, визначну
роль зіграв також факт, що економічне становище громадян ЧСР було кращим, ніж у Польщі та Угорщині.
У першій половині 50-х років ХХ століття Чехословаччина та Угорщина мали неоднозначні
взаємовідносини з Радянським Союзом, що впливало на стабільність у цих країнах. Партійні лідери
держав по-різному реалізовували політику "нового курсу". Втручання у внутрішні справи Угорщини з
боку Москви було, на думку автора, зумовлено небажанням Ракоші виконувати вказівки керівництва
Радянського Союзу. На відміну від Угорщини, керівництво Чехословаччини було більш лояльним до
вказівок Москви, а тому її втручання у внутрішні справи держави були мінімальними. Окрім того, давалась взнаки відмінність культур, менталітет, економічне становище та історична пам'ять взаємовідносин між народами. Все це визначило для Чехословаччини та Угорщини різний перебіг подій
внутрішньополітичного життя та, як наслідок, різну геополітичну реакцію.
Угорські події мали вагомий вплив на керівництво КПЧ, саме тому в 1957-1960 рр. значно посилилися владні позиції партійного апарату в державі. Було зосереджено контроль над спільнотами, стали інтенсивнішими репресії проти потенційних противників режиму та проти церков. Ліквідовувалися залишки
ліберального курсу 1953-1955 рр. у сфері сільського господарства. З кінця 1956 р. була ініційована нова
хвиля колективізації сільського господарства. Відтак, повстання в Угорщині стало приводом для посилення
контролю за кадровою політикою та повернення до жорсткого курсу в Чехословаччині.
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
У статті робиться спроба структурно-функціонального та змістовного аналізу культурної спадщини України як одного з чинників формування художньо-освітнього простору. Автор підкреслює, що пам'яткам матеріальної та духовної культури належить особлива роль у відновленні
історичної пам'яті та відродженні національної культури, що сприяє формуванню сучасного художньо-освітнього простору.
Ключові слова: культурна спадщина, матеріальна культура, духовна культура, народна
творчість, фольклор.
In the article is given it a shot analysis of cultural legacy of Ukraine structural-functional and rich in
content as one of factors of forming of modern artistic-educational space. An author underlines that the
special role in renewal of history memory and revival of national culture belongs to sights of culture material
and spiritual, that in a large measure is instrumental in forming of modern artistic-educational space.
Keywords: Cultural legacy, material culture, spiritual culture, folk creation, folk-lore.
Актуальним у межах культурологічного осягнення художньо-освітнього простору України уявляється розгляд культурної спадщини як своєрідної сукупності засобів залучення людини до проблем
художньо-освітнього виховання на національному культурному ґрунті.
У науковій літературі під поняттям культурної спадщини розуміють об’єкти, що мають видатну
універсальну цінність з погляду історії, мистецтва, науки. Зокрема, М. Мамардашвілі зазначає, що
культурна спадщина – це "речі живої свідомості, речі розуму. Культура в різних сферах діяльності людини виростає з певної матеріалізації своєї форми (мова, знаряддя, образи творів мистецтва) органами відновлення людського життя" [7]. Ці предмети чи культурогенні явища структурують, породжують
навколо себе відповідне силове поле, в якому може відбуватися те, що не відбувається саме по собі в
причинно-наслідковому зв’язку та послідовній дії природних механізмів. Щодо підтримки унікальності
людського феномена у всесвіті проблема полягає в наявності культурних знарядь. Людство в мистецтві винайшло своєрідні пристрої чи культурні об’єкти, результати дій яких допомагають уникнути неминучого хаосу в просторі перетворень, що відкривається перед ними. Називаючи їх екстатичними,
М. Мамардашвілі наголошує на тому, що людина в них переведена в більш інтенсивний реєстр життя
і, перебуваючи "поза собою", чимось в собі, звідти оволодіває і вперше розвиває свої здібності [7].
Саме самобутність культури української нації дала підстави для виборення суверенітету, входження у світове цивілізоване співтовариство [2]. В умовах багатовікової бездержавності, поневолення, агресивних спроб знищення національної самосвідомості вітчизняна народна культура стала
підвалиною існування нації. Майже в усі періоди історії нашої держави боротьба за політичну незалежність поєднувалася з боротьбою за збереження та розвиток української культури, традицій, мови.
Нині, згідно зі ст. 11 Конституції України 1996 р., держава взяла на себе обов'язок сприяти консолідації
та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України [6].
Принагідно зазначимо, що у світовій практиці питанням культурної спадщини приділяється
особлива увага. Так, 16 листопада 1972 р. чергова сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО ухвалила
Конвенцію про охорону культурної та природної спадщини. Термін "культурна спадщина" стосується
об’єктів, що мають історичну, естетичну, художню, наукову, онтологічну чи антропологічну цінність.
Країни, які підписали Конвенцію, визнають, що пам’ятки, розташовані на їхніх національних територіях, включені до Списку світової спадщини, – це частка світової спадщини, і "співпраця задля її охорони
є обов’язком міжнародної спільноти". Цю конвенцію підписали 151 країна. На сьогодні Список світової
спадщини налічує 506 пам’яток "видатної універсальної цінності". Серед них – 380 об’єктів культурного
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багатства, 107 об’єктів природного багатства, 19 – належать водночас до обох категорій. У жовтні
1988 р. Україна ратифікувала Конвенцію про охорону світової спадщини.
Делегація України 22-30 червня 2009 року взяла участь у роботі 33-ї сесії Комітету всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО – міжурядового органу, що контролює виконання Конвенції ЮНЕСКО "Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини". В ході роботи сесії українська делегація провела низку зустрічей та переговорів з представниками офіційних делегацій Канади, Ізраїлю, Литви, Естонії,
Латвії, Польщі, Молдови, Румунії, Німеччини, Іспанії, Киргизії, Узбекистану, Азербайджану, Казахстану, В’єтнаму.
Увага до збереження національної культурної спадщини посилилася в останнє десятиліття.
Зокрема, створено низку нових державних заповідників, музеїв, експозиції яких присвячені подіям національної історії та життю і творчості видатних людей України. Укріплено правову базу охорони національної культурної спадщини: Верховною Радою України прийнято закони "Про музеї і музейну
справу", "Про охорону культурної спадщини", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей", "Про архітектуру і архітектурну діяльність", прийнято постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження порядку визначення категорій пам`яток для занесення об`єктів культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам`яток України" та "Про занесення пам`яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Держаного реєстру нерухомих
пам`яток України".
Триває робота з підготовки нових нормативних актів. У Верховній Раді України очікує другого
читання законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини", яким пропонується внести зміни, що передбачають посилення відповідальності за
порушення пам’яткоохоронного законодавства, створення сприятливих правових умов для роботи заповідників тощо.
Згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини" з метою захисту традиційного
характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів), навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам'яток. Межі та режими використання зон охорони пам’яток визначаються відповідною науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом охорони культурної
спадщини. Ця робота протягом останніх двох років значно активізувалася у Криму, в Києві, на Сумщині, Одещині, Львівщині, зокрема – завдяки зусиллям Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних
досліджень.
Нині опрацьовується питання створення системи моніторингу реагування місцевих органів
охорони культурної спадщини на порушення законодавства; контролю за погодженням програм та
проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних,
шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, їх територіях, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць; погодження проектів відведення земельних ділянок.
Цінні об'єкти культурної спадщини мають майже півтори тисячі міст і селищ та понад 8 тисяч
сіл України. На державному обліку перебуває понад 130 тис. пам’яток, з них майже 44 % – пам’ятки
археології, більше 39 % – історії, більше 4 % – монументального мистецтва; майже 13 % – архітектури
та містобудування. Потребують дослідження та можливого взяття на облік іще понад 70 тис. пам’яток.
До Списку історичних населених місць України включено 401 населений пункт.
На базі комплексів пам’яток, що мають особливу культурну цінність в Україні створено 63 історико-культурних заповідники.
До Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО включено Софійський собор з ансамблем
монастирських споруд та Києво-Печерську лавру в Києві, а також історичний центр Львова. Наприкінці
2003 р. до попереднього Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО внесено комплекс споруд Бахчисарайського ханського палацу XVI–XVIII ст.
У 2009 році від України до попереднього списку Всесвітньої культурної і природної спадщини
ЮНЕСКО включено 2 об'єкти: історичний центр портового міста Одеси, а також Кирилівську та Андріївську церкви у Києві.
У рамках прикордонної співпраці з польськими колегами, проведено підготовку транскордонної
номінації "Дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі" для внесення до згаданого Списку.
Від України до цієї номінації відібрали 8 пам’яток у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях. Підготовлено також іще одну номінацію до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
– комплекс колишнього Митрополичого палацу в Чернівцях (нині – головний корпус Чернівецького університету).
Заходи з охорони культурної спадщини здійснюються в рамках низки державних цільових програм, за рахунок загального фонду бюджету, а також – цільових субвенцій та позабюджетних коштів.
Починаючи з 2004 року, виконувалася Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки, затверджена Законом України від 20.04.2004 р.
Мета програми – створення сприятливих умов для охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження і використання пам’яток.
Комплексну програму паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003 – 2010 роки затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2002 р. № 1330. Програма створена з метою
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вдосконалення системи обліку пам’яток, збільшення обсягу та актуалізації інформації про об’єкти
культурної спадщини.
Крім зазначених програм, МКТ України бере активну участь у виконанні комплексних програм
збереження культурної спадщини історичних міст – Львова, Одеси, Кам’янця-Подільського, Глухова,
Батурина, Чигирина, Збаража та інших; а також програм розвитку національних заповідників "Хортиця", "Херсонес Таврійський", Шевченківського національного заповідника.
Датою початку нормативної діяльності ЮНЕСКО, пов'язаною з охороною нематеріальної культурної спадщини, вважають 1973 рік, коли уряд Болівії запропонував для охорони фольклору прийняти Протокол до Всесвітньої конвенції про авторське право. Здійснення загальної діяльності щодо
охорони фольклору було покладено на ЮНЕСКО, яка в листопаді 1989 р. ухвалила Рекомендацію про
збереження традиційної культури та фольклору. Цей міжнародний документ створив важливий прецедент у справі визнання аспектів "фольклору" як частини світової спадщини. Рекомендація сприяла
розвиткові міжнародного співробітництва у сфері виявлення, охорони, збереження, поширення, захисту й розвитку традиційної культури та фольклору. У Рекомендації зазначалося, що багато зразків усної
творчості, яким загрожує зникнення, часто являють собою джерела самобутності культури, особливо
корінного населення й меншин. Документ наголошував на потребі розуміння цінності цієї спадщини у
кожній країні та збереження її відповідними національними державними й недержавними органами,
компетентними у цих питаннях. Значна увага в Рекомендації приділялася завданням популяризації
фольклору серед населення, а фольклор визнавався елементом культурної спадщини. Прикінцева
стаття розділу – Про розвиток міжнародного співробітництва – передбачала низку заходів щодо охорони та збереження фольклору. Відтоді держави – члени організації виявляють дедалі більший інтерес до всіх форм нематеріальної культурної спадщини, які часто сприймаються як символи духовних
цінностей народів і спільнот, що їм вони належать. У вересні 2002 р. у Стамбулі проведено Третій круглий стіл міністрів культури країн – членів ЮНЕСКО з питань охорони та збереження нематеріальної
культурної спадщини на тему "Нематеріальна культурна спадщина – дзеркало культурної різноманітності". У ньому взяли участь делегації зі 109 країн світу (у тому числі України), представники 9 міжнародних організацій Україна запропонувала підтримувати через відповідний Міжнародний фонд
проекти створення спеціального сайта "Перлина народного генія", а також проводити один раз на чотири роки Всесвітню олімпіаду народного традиційного мистецтва. Вирізняється й пропозиція щодо
організації регіональних (континентальних) бюро документації зразків народної творчості. Європейське бюро Україна запропонувала створити на Закарпатті – "місці, де сходяться кордони п’яти європейських держав, де мешкають уже багато століть представники більше 60 національностей, етнічних
груп".
Значною складовою нематеріальної культурної спадщини є усна народна творчість, яка базується на мові народу. Мова є своєрідним кодом нації, духовною сутністю народу, колективною пам'яттю. Вона виконує не лише комунікативну функцію, а є національним символом формування культурної
спадщини. У мові концентрується сама сутність буття людини, історичного буття народу. Звідси фундаментальна цінність мови як основи самоідентифікації людини й народу. Втрачаючи рідну мову, народ втрачає духовну самобутність, стає просто населенням.
Одним із дійових факторів збереження мови українського народу, запорукою її подальшого повноцінного розвитку є збирання, вивчення, популяризація фольклорних творів: казок, переказів, епічних
оповідань, дум, пісень, прислів'їв тощо. Розуміючи це, фундатори української літератури, культури, науки І. Котляревський, Т. Шевченко, І. Франко, М. Грушевський та ін., їхні учні та послідовники здійснювали
фольклорні експедиції, збирали, записували від живих носіїв фольклорних традицій надбання усної творчості, проводили наукові дослідження фольклористики українського народу та національних меншин,
що здавна проживають на території сучасної України, за місцями їхнього розселення.
До актуальних завдань сьогодення належить і фундаментальне дослідження історії самої фольклористики як науки в Україні, багатьох її теоретичних проблем, розробка понятійного апарату, наукового зводу термінів, створення фольклористичного енциклопедичного словника з висвітленням
питань методології, теорії, історії цієї наукової галузі, сучасних навчальних посібників для вищої школи, довідково-бібліографічних видань (путівників по архівних фондах, тематичних покажчиків) тощо.
Незворотні зміни в економічному, соціальному, духовному житті суспільства, кризові явища та
соціальні злами, притаманні нашому часу, згубно позначаються на розвиткові усної народної творчості. Відхід у небуття старших поколінь, порушення традиційного укладу життя, патріархальних звичаїв
та обрядів унаслідок індустріалізації та глобалізації, пов'язаний з цим відплив молоді до великих міст і
зарубіжжя переривають зв'язок поколінь, змушують якнайшвидше вжити заходів щодо збереження
для нащадків цілого пласту фольклору, якому загрожує зникнення.
Особливо очевидна ця загроза для української пісні – найвищого злету національної культури,
найвагомішого внеску України у духовну скарбницю людства. Збереження і впровадження народної
пісні як складової сучасної української культури в духовне життя суспільства е невідкладним завданням державної ваги. Адже півстоліття тому українці співали з ранку до перших півнів наступного дня.
На жаль, народна пісня переважно живе в душах лише старшого покоління, яке зусиллями ентузіастів
іще подекуди відтворює предківський неповторний український розспів. Як позитивний приклад можна
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навести творчість берегинь української пісні Н. Матвієнко, Р. Кириченко, діяльність високопрофесійних
колективів: Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. Верьовки, Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди, Національної заслуженої капели України "Думка", а також таких самодіяльних колективів, як "Древо", "Кралиця" при
вищих навчальних музичних закладах, які є зразком справді високого звучання української пісні. Такі
хорові ансамблі автентичної народної пісні повинні бути при кожній музичній школі, де вивчатимуть і
засвоюватимуть особливий самобутній старовинний український розспів, а в кожному фольклорному
ансамблі має бути набагато більше молодих дівчат і хлопців [9].
Пісенний жанр тісно пов'язаний із музичним і хореографічним. Епічні твори – думи, історичні
пісні тощо – традиційно супроводжувалися грою на бандурі, кобзі та інших музичних інструментах, а
виконавці дістали назву бандуристів, кобзарів, лірників. Прадавні мелодії, ритми, стиль і манера виконання передавалися споконвіку в процесі живого спілкування досвідчених майстрів із початківцями,
безпосереднього навчання, наслідування зразків. На сьогодні проявляються тенденції до відновлення
цих традиційних жанрів як на аматорському, так і на професійному рівні, збагачення їх новими формами.
Грандіозні за масштабами Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. Павла
Вірського, фестиваль хореографічного мистецтва "Салби Буковини" у Чернівцях, міжнародні фольклорні фестивалі "Бойківська ватра" на Івано-Франківщині, "Калинове літо на Дніпрі" у Полтавській області, пісенний фестиваль "Калиновий спів" на Кіровоградщині, Всеукраїнський фестиваль козацької
пісні "Байда" у Тернополі, Всеукраїнське свято кобзарського мистецтва "Вересаєве свято" на Чернігівщині та багато інших сприяють збереженню неповторних, оригінальних мелодій, своєрідної пластики
й динаміки, притаманних українській народній музиці, пісні, танцю [10; 11; 8; 12].
Дедалі більшу популярність здобувають комплексні заходи, у рамках яких органічно поєднуються жанри музичного, хореографічного, образотворчого народного мистецтва. Останнє зазвичай
представлене не лише виставками творів народних умільців, художньо виконаними предметами побутового вжитку, розквітчаних народною фантазією, а й показом майстрами процесів виготовлення виробів: різьбярства, плетіння з лози, вишивання, гончарства тощо. Це привертає увагу відвідувачів,
пробуджує в них, особливо в дітях, молоді, бажання творчості, опанування призабутих ремесел. Передачі традицій молодому поколінню сприяють введення у програми шкіл естетичного виховання відповідних навчальних курсів, програм, організація гуртків у загальноосвітніх школах, клубах, будинках
культури, бібліотеках.
Важливу роль у відтворенні народних звичаїв та обрядів, передачі їх майбутнім поколінням,
започаткуванні нових яскравих традицій відіграють відроджувані свята фольклору, народних ремесел
тощо, які зі схваленням зустрічає громадськість. У кращих із них органічно поєднуються, як і в минулому, християнські релігійні обряди та звичаї, ігри, розваги, фольклор, коріння яких сягає язичницьких
часів. Під час проведення релігійних свят – Різдва, Масляної, Великодня, Трійці, Покрови тощо; родинних – сватання, весілля, хрестин, поминальних днів; тих, які пов'язані із сільськогосподарським циклом; професійних та інших не лише відновлюються призабуті традиції, а й виникають нові форми,
відбувається живий процес творення народом духовної культури, її збагачення і подальшого розвитку.
Наприклад, звичай колядувати і щедрувати на Різдвяні й Новорічні свята з кожним роком набуває дедалі більшого поширення серед дітей, молоді, які долучаються до витоків споконвічної культури свого
народу, проймаються красою мелодій, таємничим змістом колядок і щедрівок, що навічно западають у
душі, сприяють формуванню національної свідомості.
Відзначення нещодавно відродженого літнього свята Івана Купала поширене зараз у багатьох
регіонах. Це Всеукраїнський фестиваль "Купальські зорі" (м. Гола Пристань Херсонської обл.), Всеукраїнський фольклорно-етнографічний археологічний фестиваль "Ржищівський вінок" (м. Ржищів Київської обл.), свята Івана Купала у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Хмельницькому. Наповнені
стародавніми обрядами, іграми, розвагами, ворожіннями, вони відтворюють міфологію, вірування наших предків, містичний живий зв'язок людини і природи [4].
Проблеми розвитку духовної культури перебувають у центрі уваги творчих спілок, національно-культурних товариств, які активно співпрацюють із державними закладами культури, опікуються
збереженням нематеріальних культурних надбань народу України. Зокрема, творчі колективи національних меншин, які проживають на території України, – постійні учасники обласних, регіональних,
всеукраїнських фестивалів та оглядів народної творчості [9].
Державні клубні заклади, передусім сільські, є тими осередками, які підтримують, зберігають,
розвивають, популяризують нематеріальну культурну спадщину. На сьогодні в Україні діють більше
ніж 18 тис. клубів, із них 16,5 тис. на селі, в яких працюють переважно досвідчені фахівці, справжні
ентузіасти своєї справи. Завдяки їхнім зусиллям тисячі хорових, танцювальних, фольклорних колективів відтворюють живе звучання українського народного пісенно-музичного мистецтва; знайомлять із
його здобутками мільйони людей в Україні та за її межами. Однак прикро, що молоді фахівці, випускники відповідних вищих навчальних закладів, коледжів, культосвітніх училищ не поспішають застосувати набуті знання в районних і сільських закладах культури, поповнити лави культ працівників,
перейнявши від них естафету збереження і примноження національного культурного надбання. Лише
чверть випускників училищ культури закріплюються на селі. Цьому не сприяють умови праці: майже
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62% клубних закладів розташовуються у пристосованих приміщеннях, більшість із них потребують капітальних ремонтів, сучасного матеріально-технічного оснащення, взимку не опалюються; заробітна
плата залишається найнижчою в народному господарстві; ще має місце неповна зайнятість на 0,5–
0,75 ставки; немає пільг; побутові умови далекі від зразкових [9].
А відсутність у більшості районних будинків культури, сільських клубів коштів, відповідних технічних засобів, у працівників – необхідних знань, досвіду для запису фольклору, народної обрядовості,
звичаїв призводить до того, що ці установи не можуть забезпечити на належному рівні збереження
надбань духовної культури свого регіону.
Важливим чинником покращення ситуації є організаційно-методична робота, допомога закладам культури з боку обласних центрів народної творчості. В низці регіонів їхня діяльність дає певні
позитивні результати. Наприклад, Кіровоградський обласний центр народної творчості сприяє розвиткові самодіяльного мистецтва в регіоні, пропагує його досягнення, узагальнює та поширює кращий
досвід роботи клубних закладів, аматорських колективів, здійснює інформаційно-методичне забезпечення діяльності, координує та спрямовує роботу 21 районного та 10 міських будинків культури. У зоні
його методичного впливу також 572 клубні заклади, 3 061 колектив художньої самодіяльності, 523 любительські об'єднання. Закарпатський обласний центр народної творчості організував декілька фольклорних експедицій районами краю для запису народних пісень, видав збірку "Пісні одного села", а
також розпочав у 2003 р. видання щоквартального вісника "Культурологічні джерела"; Дніпропетровський – практикує систематичні семінари для фахівців із питань збереження й розвитку народної культури; Донецький – проводить міжнародні семінари з українського фольклору; Хмельницький – здійснив
наукове дослідження осередків народних ремесел XVIII–XX ст. у регіоні, створив банки даних щодо їх
збереження й розвитку [9].
До справи збереження нематеріальної культурної спадщини активно долучаються громадські
організації, благодійні фонди, ентузіасти-аматори. Вагомий внесок у цю справу роблять активісти
краєзнавчого руху. Матеріали, зібрані ними за часів потужного піднесення краєзнавства у 20–30-і, 60–
90-і роки XX століття й нині оприлюднені в науковій періодиці, на численних науково-практичних конференціях, семінарах всеукраїнського та регіонального рівнів, мають велику наукову цінність, є основою для ретельного опрацювання дослідниками та введення у зводи й зібрання народної творчості.
Започаткований громадською організацією "Apт Екзистенція", Українською експериментальною
організацією фольклору, мистецьким агентством "Арт Велес" та Українсько-Британським спільним
підприємством "Комора" проект "Моя Україна. Барви" має на меті зберегти й донести до прийдешніх
поколінь записи тисяч народних пісень, награвань, творів усної народної творчості, які зараз зберігаються в архівах відповідних державних інституцій, бо велика частина унікальних фоноархівів самознищується внаслідок осипання магнітних плівок під дією часу, а живих носіїв фольклору стає дедалі
менше. На сьогодні в рамках проекту видано 6 компакт-дисків, кожний із яких містить неповторний музичний матеріал традиційної культури регіонів України, відкрито віртуальний Клуб етнічної музики, що
об'єднує всіх поціновувачів української автентики, популяризує живий традиційний спів [3].
Оприлюднено випуски компакт-дисків "Перлини української культури", "Унікальні явища народної культури Карпатського регіону", здійснені за підтримки благодійних фондів [8]. Водночас численні
публікації свідчать, що науковці, фахівці вважають, що на сьогодні нематеріальній культурній спадщині України загрожує якщо не повне зникнення, то втрата самобутності, розмивання її цінностей під тиском чужорідних елементів інших культур або існування на периферії культурного буття нації, у
своєрідній культурній резервації [1; 3; 5; 8].
Підстав для таких песимістичних прогнозів достатньо. Митці й дослідники української духовної
культури констатують наявність глибокої прірви між культурою поколінь у сучасній Україні, спричиненої як об’єктивними факторами глобального масштабу, так і ставленням до культури як до чогось другорядного, що виконує розважальну функцію або має певне ідеологічні навантаження, як це було за
радянських часів, і фінансується за "залишковим принципом". Культура, культурні права людини, громадянина й народу не можуть існувати на "залишковому принципі". Це гальмує соціально-економічний
поступ України, суперечить її національним інтересам, бо створює непривабливий імідж нашої держави у світі.
До першочергових завдання щодо збереження культурної спадщини можна віднести наступні:
• удосконалення правової бази охорони культурної спадщини;
• посилення фінансової підтримки пам’яткоохоронної справи;
• завершення формування Державного реєстру нерухомих пам'яток;
• активізація міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини, зокрема – в
рамках ЮНЕСКО.
Отже, ми можемо констатувати, що українська культура в усіх її проявах упродовж століть була носієм самобутніх ідей та ідеалів України. Пам'яткам матеріальної та духовної культури належить
особлива роль у відновленні історичної пам'яті та відродженні національної культури, що великою мірою сприяє формуванню сучасного художньо-освітнього простору.
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КІНОПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА В. Г. ГОРПЕНКА
У статті досліджуються характерні особливості педагогічної методи і творчої діяльності
відомого українського режисера кіно і телебачення, доктора мистецтвознавства, професора Володимира Григоровича Горпенка.
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Київського державного інституту театрального мистецтва, режисер кіно і телебачення.
The article is devoted characteristic features of pedagogical methods and creative activity of famous
Ukrainian director of the cinema and television, Doctor of Study Art, Professor Volodimir G. Gorpenko.
Keywords: Volodimir G. Gorpenko, national cinema education, cinema faculty of Kyiv state institute
of dramatic art, film and television director.
Педагогічна діяльність видатного українського режисера кіно і телебачення, актора, педагога
екранних мистецтв, доктор мистецтвознавства, професора Володимира Григоровича Горпенка (нар. 3
червня 1941, с. Буглаки Житомирської обл.) до цього часу ретельно не досліджувалася, хоча вже багато років його учні плідно працюють на знімальних майданчиках багатьох країн світу, тому актуальність цього дослідження не викликає сумнівів. Науковим завданням статті є вивчення його педагогічної
і творчої діяльності.
Під час роботи було опрацьовано фонди музею-архіву Національної кіностудії художніх фільмів Олександра Довженка, архівів Київського Національного університету телебачення, кіно і театру
ім. І.К. Карпенка-Карого та Національного центру ім. Олександра Довженка, монографії і публікації В.Г.
Горпенка та про нього, а також інтерв’ю автора.
Більше чотирьох десятиріч В.Г. Горпенко викладає у провідних вищих навчальних закладах
України: Київському національному університеті телебачення, кіно і театру ім. І.К. Карпенка-Карого,
Інституті підвищення кваліфікації працівників преси, телебачення та радіомовлення України, Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Інституті журналістики і кінотелемистецтва Київського
міжнародного університету тощо.
Увесь цей час В.Горпенко плекав мрію – створити навчальний заклад, в якому можна було б
втілити всі педагогічні напрацювання. В одному з виступів митець зазначив, що за 40 років викладання
© Безручко О. В., 2010
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режисури, в тому числі за часи деканства на кінофакультеті театрального інституту ім. І.К. КарпенкаКарого він з колегами переконався у потребі кардинальної зміни системи підготовки молодих митців.
Потрібно було подолати ілюзію, що мистецтву можна навчити, як це робилося багато років шляхом
так званої "муштри". Зокрема, Горпенко сказав: "Досвід показує – краще вчитися в процесі практичної
роботи – знімати, грати, придумувати, а зробивши – шукати та одержувати відповіді на питання, набувати знань і вмінь, яких не вистачає" [11, 28].
Саме тому у 2005 році В.Г. Горпенко створив і очолив Інститут екранних мистецтв (ІЕМ) ім.
Івана Миколайчука, в якому разом із колективом однодумців втілює всі задуми. Нині ІЕМ проліцензовано за двома спеціальностями – "Кіно-, телемистецтво" та "Театральне мистецтво". Вражає різноманіття професій, яким готують в цьому вищому навчальному закладі – загалом сімнадцять: режисери
кіно, телебачення, театру, видовищних заходів; акторів театру і кіно; кінотелеоператорів; фотохудожників, сценаристів та драматургів театру; звукорежисерів, продюсерів і каскадерів.
В майбутньому в цьому ВНЗ будуть відкриті нові напрями навчання, такі як "Соціальна робота", "Психологія" і "Культурологія". Продумана і система довузівської підготовки майбутніх кінематографістів і телевізійників – розпочала роботу Гімназія екранних мистецтв, в якій можуть навчатися учні
з п’ятого по одинадцятий класи, підготовчі курси та "Дні відкритих дверей".
В. Г. Горпенко в своєму дітищі розробив чітку і послідовну системну підготовку, яка виключає
хаос та випадковості. Студент за цією системою повинен творчо зростати кожен день, на всіх лекціях і
семінарах, а не як в радянській системі "від сесії до сесії". Досвідчені педагоги ІЕМ допомагають студентам спостерігати і втілювати свої переживання, радощі і печалі, а потім переносити на екран. Це
відповідає педагогічній доктрині вчителя В. Горпенка В.І. Івченка, який вважав, що кожен фільм повинен бути відкриттям: "І це можливо за однієї умови: коли за новий фільм, за нову роль береться митець... Поняття "митець" включає в себе багато складників: талант, своє бачення світу, принциповість
творчих позицій, благородність ідей, філігранна виконавча техніка...Ось чому я повторюватиму своїм
учням: Вийти на знімальний майданчик – величезна відповідальність перед людьми" [12, 22].
Визнаний кінорежисер-педагог Горпенко вважає, що запорука професійності, яку він прищеплює своїм студентам – вміння сприймати чужий біль як свій, і лише після того "загальна культура,
смак і бажання навчатися робити те, що приносить радість з екранів телебачення чи сцени" [10, 28].
Майстер постійно займається науково-методичною роботою: ним складено програми курсів підготовки магістрів спеціальності "Кінотелемистецтво" – "Методологія викладання фахових дисциплін аудіовізуальних мистецтв", "Мовленнєва культура сучасного телебачення", підготовлено науково-методичні
комплекси з дисциплін: "Історія режисури театру, кіно, телебачення", "Основи тележурналістики"; викладає
"Історію режисури театру, кіно та телебачення", "Кінорежисура: Вступ до спеціальності", "Кінотелережисура", "Монтаж", "Виражальні засоби аудіовізуальних мистецтв", "Основи тележурналістики" тощо.
Багато кінопедагогів були здивовані тим фактом, що в ІЕМ ім. І. Миколайчука відсутня "Історія
кіно". В. Горпенко вважає, що студентам не потрібно вивчати просто дати, імена і назви фільмів, кращим варіантом для них буде опанування і розуміння тих змін, які відбувалися в режисурі в різні періоди розвитку кіно і телебачення. Саме тому розроблена разом з друзями-однодумцями В. Кісіним, В.
Чубасовим програма називається "Історія режисури театру, кіно, телебачення", а не "Історія українського" чи, скажімо, "Історія радянського кіно".
Учні В. Горпенка спочатку навчаються, як вже зазначалося вище, спостерігати життя, а вже
далі вивчають історію, фахові дисципліни. Важливим елементом, який прищеплюють студентам – не
лише висловлюватися на екрані, а й, що дуже важливо, вміти відстоювати свої погляди в мистецтві.
Цей постулат споріднений педагогічній парадигмі В.І. Івченка, який любив творчі пошуки і ніколи не
показував студентам, як це повинно бути, знищуючи їхню ініціативу власним авторитетом, навпаки,
полюбляв шукати разом з учнями, знаходячи після численних спроб єдине мистецьке рішення.
Нагородою В.І. Івченку була мить осяяння учня, що знайшов власне трактування образу. Творчим
кредо, яке сповідував сам і завжди намагався прищепити своїм учням, було намагання знайти свій шлях в
мистецтві і в житті: "Самобутність – ось що відрізняє справжнього митця від ремісника" [12, 21].
Надзвичайно ефективними для навчання, вважає В.Г. Горпенко, спільне опанування студентами всіх спеціальностей суміжних професій. Так, режисери-першокурсники опановують відеокамеру,
а майбутні оператори навчаються спілкуватися з акторами, фотохудожники розбираються в тонкощах
техніки мови.
Кожен із студентів-першокурсників може взяти одну з півтора десятка камер, зняти, що його
хвилює, а потім на монтажному комп’ютері змонтувати свої перші екранні роботи. Така творчість є потребою, а не примушенням – саме тому вона надзвичайно плідна і корисна для відчуття впевненості у
власних силах.
Потрібно відзначити, що запропонована В. Г. Горпенком методика опанування студентамипершокурсників суміжних спеціальностей дає насамперед можливість розібратися у своїх уподобаннях і, найголовніше, правильно обрати свій мистецький фах. Адже не секрет, що за традиційної системи навчання багато випускників після практичної роботи на виробництві розчаровувалися у своїй
професії і, в кращому варіанті, змінювали спеціалізацію з оператора, приміром, на режисера, а в гіршому – припиняли займатися творчістю.
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Хоча, як вважає Володимир Горпенко, він буде задоволений, якщо з його учнів просто вийдуть
чудові мами і папи. Ця педагогічна доктрина тотожна Довженківській, який наголошував, що не так важливо, яку мистецьку професію оберуть його учні – головне, аби вони стали справжніми людьми.
Методика опанування студентами-першокурсниками суміжних спеціальностей розширює кругозір студентів і, що не менш важливо, допомагає в майбутньому випускникам краще розуміти своїх
колег в творчих групах.
Студенти ІЕМ ім. І. Миколайчука проходять практику на різних кіностудіях, телевізійних каналах
України – Першому Національному, "Гласі", СТБ, ТРК "Київ", Одеській і Ялтинській кіностудіях тощо. Поєднання теорії із практичними заняттями відкриває учням В.Г. Горпенка широкі можливості, про що митець
неодноразово наголошував: "Щодо працевлаштування дозволю собі пригадати – всі роки педагогіки студентам Віктора Кісіна, Вадима Чубасова та Володимира Горпенка двері були відкриті на всіх студіях. Продовжуючи традиції тих, кого вже немає з нами, сповідуючи їх високі критерії, спираючись на майстерність
сучасних професіоналів найвищого рівня, ми переконані, що наші студенти ніколи не посоромлять своїх
наставників" [11, 28–29].
Володимир Горпенко викладає не лише в Інституті екранних мистецтв ім. І.Миколайчука, а й в
Одеському національному університеті ім. І. Мечнікова, Київському національному університеті театру, кіно, телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Луганському національному педагогічному університеті
ім. Т. Г. Шевченка, Інституті підвищення кваліфікації працівників преси, телебачення та радіомовлення
України тощо.
Метр української кінопедагогіки В.Г. Горпенко постійно бере участь в міждержавних проектах у
галузі кіномистецтва і освіти екранних мистецтв, в більшості з них він є керівником. Одним із таких спільних проектів є "Кіноосвіта в Білорусі і Україні". В ньому заявлені Національна академія наук України,
Національна академія наук Білорусі, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Інститут екранних мистецтв ім. Івана Миколайчука.
Як зазначено в уставних документах, метою даного проекту є виявлення і характеристика основних принципів сучасної професійної кіноосвіти в Білорусі та України на основі діяльності вищих
навчальних кінематографічних закладів Мінська та Києва.
Новизна наукової ідеї складається у принциповій націленості освіти екранних мистецтв в Україні та
Білорусі на вивчення реального кінопроцесу, який включає як твори високого кіномистецтва (класику кіно),
так і фільми сучасного масового кінорепертуару. Методологічною особливістю сучасної кіноосвіти є охоплення усієї системи екранних мистецтв, складовими якої є кіно-, теле-, відео- та дігітальні форми. Важливим аспектом професійної кіноосвіти є також її тісний зв’язок з практикою фільмовиробництва (майстеркласи провідних кінематографістів для студентів, участь студентів у зйомках фільмів тощо).
Вид кінцевого результату – концепція сучасної професійної кіноосвіти для вищої школи. Заплановані результати дослідження – підготувати до друку навчальний посібник "Основи екранного мистецтва" (рукопис об’ємом 200 машинописних аркушів), а також навчальні програми з курсів "Історія
світового кіно", "Історія кіномистецтва й телебачення", "Історія операторського мистецтва", "Теорія
кіножанрів", "Основи аудіовізуальної культури" тощо.
Теоретичні положення й висновки фундаментальної роботи будуть мати практичне значення:
1) у навчально-методичній роботі: при складенні навчальних пособників і програм;
2) у педагогічній роботі: у практиці викладання навчальних дисциплін – історії та теорії кіномистецтва, культурології, психології;
3) у науковій роботі: при вивченні теоретичних проблем культури, естетики, кіномистецтва.
Білоруські науковці: доктор мистецтвознавства, професор О.Ф. Нечай (керівник), кандидат мистецтвознавства, доцент А.О. Карпілова, кандидат філологічних наук, доцент О.О. Медведєва, кандидат мистецтвознавства Є.В. Голікова-Пошка та С.О. Сазанович.
Українські науковці: ректор Інституту екранних мистецтв ім. І. Миколайчука, доктор мистецтвознавства, професор В.Г. Горпенко (керівник), завідувач кафедри кінознавства КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент АМУ О.С. Мусієнко; директор
Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету, кандидат мистецтвознавства, професор КиМУ О.В. Безручко; кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Ф. Голубцова, кандидат
мистецтвознавства, доцент В.В. Неволов.
Цей проект з української сторони був повністю підготовлений В.Г. Горпенком, але з причин, які
не залежать від нього, поки що не запущений. Тим не менш, маємо сподівання на початок роботи.
Принаймні, перемовини із білоруськими колегами під час міжнародної наукової конференції "Традиції і
сучасне становище культури і мистецтв", яка відбулась 24 вересня 2009 року у м. Мінськ, дають сподівання на щасливу долю цього проекту.
Досвідчений науковець, В.Г. Горпенко провадить наукове керівництво аспірантами в Інституті
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, Київському Національному університеті театру, кіно, телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Національній академії працівників
культури і мистецтв України.
Крім безпосереднього викладання режисури в своїй майстерні, читання лекцій на інших курсах,
практичної методичної розробки принципу підготовки "звукорежисерів" та коректив підготовки "телережисерів" Володимиром Горпенком було проведена значна наукова робота.
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У 1984 році В.Г. Горпенко випустив "Пластика фільму", у 1995 р. – "Колір". Підручник "Колір"
охоплює всі аспекти кольоротворення: фізичну природу кольору, закономірності сприйняття, історію
художнього використання, специфіку використання в кінематографії телебаченні. Має хрестоматію
висловлювань видатних митців світу з проблем використання кольору [9].
Крім того, В.Г. Горпенком видано: "Епічне і драматичне. Питання методики дійового аналізу
першоджерела", а також "Кіносценарій як специфічна форма організації дії", "Комфортний монтаж",
"Предмет і матеріал в кінотелемистецтві", "Предмет і матеріал режисури аудіовізуальних мистецтв",
"Кінематографічна специфіка кольору", "Телевізійна специфіка кольору", "Колорит", "Кольоромузика",
"С. Ейзенштейн, А. Тарковський про колір", "Функції кольору в кінотелемистецтві", "Формування кольору", опубліковано ряд статей в періодичній пресі.
У 1997 році вийшла монографія Володимира Горпенка "Архітектоніка фільму: Кадр. Монтаж.
Фільм. Питання режисерської майстерності", що присвячена проблемам режисерської майстерності в
процесі роботи над фільмом. Друга частина цієї монографії "Монтаж" розглядає історію становлення і
специфіку використання монтажу як одного з основних інструментів художнього творення [1].
Потрібно відзначити, що В. Г. Горпенком було видано лише праць монографічного плану біля
сімдесяти друкованих аркушів. На захист докторської дисертації митець завершив формування цілісної монографії "Архітектоніка фільму", загальний обсяг якої орієнтовно складався з 1500 сторінок.
Монографія Володимира Горпенка "Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища" присвячена проблемам екранних творів. В ній досліджуються
рушійні сили і специфічні ознаки архітектоніки фільмів, тобто ті режисерсько-методичні засади, в результаті використання яких формуються особливості їх структури.
У першому томі "Довиразне зображення" розглядаються методологічне забезпечення досліджень теорії режисури аудіовізуальних мистецтв. На ранніх роботах О.Довженка та С. Параджанова
аналізується природа довиразного зображення [2].
"Монтаж" – так називається другий том, в якому визначається предмет та матеріал режисерського мистецтва, досліджуються принципи дійового аналізу режисером літературного твору, простежується генезис сценарно-драматургічних засад [3].
Третій том "Монтажна архітектоніка фільму" складається з двох частин. У першій частині "Кадрозчеплення" роглядаються основні етапи становлення виражальних можливостей монтажу, техніка
та естетика кадрозчеплення, принципи "непомітного" монтажу зображення і звуку [4].
У другій частині третього тому "Сюжетотворення" досліджуються монтажна техніка та естетика
сюжетотворення, принципи звуко-зорового монтажу, взаємини музики і зображення [5].
Четвертий том "Архітектоніка кольору" складається з двох частин. Перша частина четвертого
тому "Природа. Функція" присвячена кольоротворенню в мистецтві: фізичній природі кольору, процесам його синтезування, властивостям зору та закономірностям сприйняття, досліджується розмаїття
функцій кольору в кіно і телебаченні [6].
Друга частина четвертого тому має назву "Видова специфіка кольору". Вона присвячена кольоротворенню в мистецтві: виражальним властивостям та специфіці художньо-образного застосування цього засобу в кіно та на телебаченні. Розглядається специфіка різних типів синтезування в
кінематографі та телебаченні, формування типів колориту, можливості кольоромузики [7].
У п’ятій частині "Архітектоніка фільму як системне (структурне) утворення" досліджується специфічна
природа цілісності кінематографічного твору, природа та межі епічного, драматичного, ліричного, гносеологічна динаміка їх освоєння, методологічні засади формування типологічно різнорідних фільмів [8].
Положення і висновки докторської дисертаційної роботи В.Г. Горпенко успішно апробував на
багатьох наукових конференціях і круглих столах, серед яких: семінар Міжнародного кінофестивалю
"Відкрита ніч", 1999; Всеукраїнського телефестивалю "Калинові острові", 1998; Міжнародній науковій
конференції "Сучасний кінопроцес в Україні" – Києво-Могилянська Академія, журнал "Кіно-театр",
1999; Міжнародній конференції "Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть" – Харківська Академія культури, 1999 тощо.
Титанічна робота в царині української кіноосвіти цілком закономірно увінчалася тим, що 4 липня 2001 року В.Г. Горпенко блискуче захистив докторську дисертацію зі спеціальностей "Теорія і історія культури", "Кіномистецтво, телебачення".
Одночасно із напруженою науковою і педагогічною роботою Горпенко займався й творчою роботою – у середині дев’яностих років зняв триптих відеофільмів "Хто ми?", який протягом багатьох
років демонструвався Національною телекомпанією України в програмі урочистостей з нагоди дня Незалежності України. Автору дослідження, на той час студенту кінофакультету КДІТМ, пощастило зіграти епізодичну роль в ньому. Триптих визнано кращим відеофільмом Всеукраїнського фестивалю
телепрограм "Україна – диво дивовижне".
Зараз доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ) ім. М.Т. Рильського НАН України В.Г. Горпенко займається
громадською роботою: він секретар Правління Національної спілки кінематографістів України; голова
Приймальної комісії Національної спілки кінематографістів України, голова журі Міжнародного кінофестивалю "Вітер мандрів", провадить наукову роботу.
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Так, усього лише за 2007 рік майстер підготував 60 персоналій для Довженкової енциклопедії,
провів наукове редагування монографії В.Л.Чубасова "Вступ до спеціальності "Кінотелемистецтво"",
рецензував 2 докторські та 18 кандидатських дисертацій у експертній раді Вищої атестаційної комісії
(ВАК) України, опонував 2 кандидатських дисертації у Спеціалізованій раді по захисту докторських та
кандидатських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ, рецензував програми кандидатського іспиту з
фаху "Кінотелемистецтво", виступав на наукових конференціях: "Природа екрану та її дослідження"; "Кіноосвіта в Україні" (Луганський інститут культури і мистецтв); "Історія кіно як архітектонічна типологія";
"Суб’єктивне відображення світу мовою мистецтва" (Інститут досліджень людини, Варшава, Польща).
Володимир Горпенко часто своїм учням з теплотою розповідає про свого вчителя Віктора Івченка,
який відчував свою відповідальність за все, що відбувається на заснованому ним кінофакультеті Київського державного інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого, Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, "не міг уявити себе в "другому ешелоні", якої б сфери життя це не
стосувалося... В той же час, "якщо беруся, я мушу робити це чесно і з повною самовіддачею", – так учив
своїм безпосереднім прикладом митець, громадянин" [10]. Цьому навчає своїх студентів В.Г.Горпенко.
Поставлене на початку статті наукове завдання виконане – досліджене педагогічну, наукову і
творчу діяльність видатного українського режисера кіно і телебачення, доктора мистецтвознавства,
професора В.Г. Горпенка. Тим не менш, перспективи досліджень у цьому напрямку величезні, оскільки
в рамках однієї статті неможливо повністю розглянути особливості педагогічної методи, назвати прізвища всіх студентів, прослідкувати їхній подальшій творчий шлях тощо. Тому будемо сподіватися на
нові дослідження і знахідки.
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This article shows panorama of creation of the Ukrainian composers for which basis of creative
methods is the synthesis of archaic layers of national folk-lore with modern facilities of expressiveness. The
review of creation is carried out composers which continue to develop traditions of founders of
neofolkloristical stylish motion І. Stravinsky and В. Bartok in the Ukrainian musical art of second part ХХ –
beg. ХХІ item.
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Початок "авангардного" опозиційного руху в 60-ті роки, відкриття перспективи самовираження
приваблює творчу молодь, втягує молодих композиторів у вирій творчих пошуків та експериментів.
В часи оновлення в музичному мистецтві, коли ідеї авангарду (представники школи
Б.Лятошинського) впливали на переосмислення традиційних канонів, у традиційному мистецтві величезну роль відіграє творча постать М.Скорика. Опинившись в руслі діалектичних змін, він створює
власний напрямок, заснований на засадах оновленого розуміння національного. "М.Скорик не пристав
до цих напрямків, – пише М.Копиця, – він очолив свій напрямок, представивши якісно нове розуміння
національного. Митець вже тоді зрозумів, що радикальні процеси музичного оновлення повинні відбутися на тлі утвердження національної свідомості" [11, 4]. А національна традиція, підкреслює
І.Ляшенко, завжди відправна точка подальшого діалогу в музиці не лише для сучасників, а й для наступних поколінь художників [13, 25].
Представник західноукраїнського регіону, учень А.Солтиса, С.Людкевича, В.Барвінського та
М. Колесси, у своїй творчості віддзеркалює картини народного життя, його побуту та звичаїв, випромінює дух народної психології. Це складає основу композиторського мислення митця, на яку нашаровуються новітні композиційні системи. "Як відомо, більшість його творів 60-70-х років чітко накреслили
"неофольклорну" тенденцію, тісний взаємозв’язок з закарпатською пісенною та інструментальною народною традицією" [14, 56]. Вже в ранніх творах ("Карпатська рапсодія" для кларнета та фортепіано,
цикл фортепіанних п’єс "У Карпатах", кантата "Весна") М.Скорик звертається до яскравої неповторності
карпатського фольклору. "Окремі елементи карпатського, а саме гуцульського фольклору так вростають
в індивідуальну мовну лексику, що стають невід’ємною ознакою власного стилю композитора" [3, 86].
В "Гуцульській симфонієті" (1965 р.), продовженні "Весни", створеної на основі музики до кінофільму "Тіні забутих предків", Т.Гнатів зауважує: "ми чуємо тут величавий заклик трембіти, переливи
сопілки, звучання ліри й гуцульського інструментального ансамблю" [2, 150]. Наслідування характерного тембру цимбалів та прийому гри ми відчуваємо в ІІ частині "Гуцульського триптиху" та в партії
фортепіано "Речитативів та рондо".
"Народні першоджерела (колорит, речитативність, імпровізаційність, ладову та ритмічну неусталеність) митець поєднує з новітніми композиційними прийомами, як поліладова й політональна
техніка, елементи серійності, сонористики, алеаторики тощо" [1, 11)]. Такі твори М.Скорика, як "Концерт" для скрипки з оркестром, "Партита" №2 для струнних, дерев’яних духових та ударних, звертають на себе увагу розмаїттям сонорних засобів, алеаторних та пуантилістичних ефектів. Але барви
народного колориту, його мелодико-інтонаційна природа не покидає нас ні на мить.
"Водночас естетика неофольклоризму відповідала натурі композитора" [8, 295], – пише
Л.Кияновська, тобто для творчості М.Скорика є природним "знаходити незвичні грані народнопісенного джерела, не втрачаючи зв’язку з "диханням часу" [8, 295]. Прикладом такого синтезу є "Карпатський
концерт" (1972 р.) для симфонічного оркестру, у І частині якого, за словами В.Драганчук, композитор
"створює враження гуцульської автентики, "одягненої в шати" сучасного більш розкутого мислення" [4,
236]. У ІІ частині – "показуючи динаміку трансформації архаїчної ангемітонної поспівки, створює і динаміку почуттєвого змісту" [4, 237]. А В.Кожухар у виконавському аналізі ІІ частину називає своєрідною
симфонічною коломийкою. ІІІ частина репрезентує комплекс сучасних композиторських прийомів. Автором введено оригінальне звучання цимбалів. Енергетизм ІV частини (Фінал) порушує самі природні
почуття нестримного руху, які є первинними і в архаїчному минулому, і в сьогоденні.
Отже, "Карпатський концерт" М.Скорика, за словами В.Драганчук: "Яскравий зразок подібних
просторово-синтестезійних проявів, пов’язаних із архаїчними мистецькими пластами, що зберігаються
у суспільній свідомості, а тому й спричиняють інтенсивний відгук реципієнтів" [4, 239].
Разом з "Карпатським концертом" М.Скорика Л.Колодуб створює "Концерт" для валторни, характерним для якого є також поєднання фольклорних джерел (закличні інтонації, близькі до щедрівок та веснянок, побічна партія нагадує трембітні награвання) з складними політональними, біфункціональними та
фонічними ефектами, малюючи такими засобами в складній партитурі яскраву колористичну палітру.
І.Штілець (у вступному розділі анотації на випущеній платівці) писав: "Фольклор для них, для
М.Скорика та Л.Колодуба, це не лише місцевий колорит або музейний експонат, а оригінальна частина сучасного професійного мислення, новий естетичний феномен, який починає впливати на розвиток
музики нашого століття..." [15, 31].
Етнографічна суть карпатського фольклору, специфіка його побутування привертає увагу композиторів – Л.Колодуба ("Українська карпатська рапсодія", "Гуцульські картинки"), Л.Дичко ("Карпатська кантата" для хору без супроводу). До карпатських фольклорних джерел звертається Г.Ляшенко
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("Карпатські новели", "Український триптих", струнний квартет), також струнний квартет Є.Станковича.
О.Костін оперу-казку "Золоторогий олень" створює за старовинною гуцульською легендою. Національний колорит (гудок, кобза, сопілка, флояра) відтворює в камерній кантаті "Тріолети" на слова
В.Морданя.
Зразки народно-інструментальної музики на принципах бартоківського перевтілення фольклору у Musica rustica Я.Верещагіна. Подібно бартоківським принципам, коли окремий інтервал набуває
тематичного значення І.Шамо будує на зм. кварті побічну партію І симфонії. Карпатська тематика органічно увійшла в творчість В.Зубицького – "Карпатська сюїта", "Прелюдія і токата" для баяна, хоровий
концерт "Мої гори" та ін.
Художньо-стильова основа музичного фольклору трансформується в творчості українських
композиторів 60-х років під дією сучасних композиторських систем відповідно до власних індивідуально-стилістичних уподобань, збагачує свій арсенал виразових засобів, еволюціонує в руслі Так, дихання думного епосу та речитації народних плачів і голосінь, виражене у вільному метроритмі
мелодичних "уступів" народних дум при відсутності поділу на такти, ми відчуваємо в партитурах
І.Карабиця "Сад божественних пісней" та "Київські фрески". Природно й вільно рухаються голоси,
створюючи цікавий, незвичний колорит вертикалі. Близькими за стильовим рішенням є "П’ять пісень
про Україну", де в І частині – епічна оповідь, в ІІ частині – дума, в ІV частині – інтонації плачів, що поєднують фольклорні першооснови з сучасною музичною мовою. Також особливо слід відмітити "новофольклорний" напрямок твору в партитурі Л.Дичко "И нарикоша имя Киевъ" ("Легенда про Київ").
"Його народні витоки, пов’язані з "думним" епосом, плачами та голосіннями, безумовні" [14, 57]. 1500річчю Києва свою ІІІ симфонію присвячує Л.Колодуб, в якій відтворює "з погляду сучасності дух епохи..."[10, 35]. Святкуванню 1500-річного ювілею присвячують фортепіанний цикл "Відгуки століть"
Г.Сасько, "Concerto festivo" концерт для оркестру українських народних інструментів В.Зубицький.
До імпровізаційності дум та історичних пісень звертається В.Бібік у "Думі про Олексу Довбуша"
у 8 частинах. Принцип звукової організації – нанизування окремих мікроструктурних одиниць. Засобами хору створює тло із сонорно-алеаторних імпровізацій.
Семантику кобзарських, лірницьких наспівів (короткі поспівки, повтори, варіювання тематичного джерела) не звертаючись до цитат у кантаті на вірші Т.Шевченка для мішаного хору без супроводу
створює В.Сильвестров. "Для В.Сильвестрова народні першоджерела уступають місце інтуїтивному"[10, 59]. Також дуже опосередкованих зв’язок з фольклором у О.Киви.
У фортепіанних фресках "Таємниці степових курганів" О.Костін алеаторними прийомами та
сонорними ефектами (застосування обертонової, кластерної педалі та ін.) повертає нас до картин
життя наших далеких предків. Також засобами алеаторики та сонористики риси "думного" епосу
О.Костін розкриває в камерній кантаті "Тріолети". Відтворення духу народних плачів та голосінь ми
відчуваємо в концерті "Голосіння" для симфонічного оркестру І.Карабиця, в другій "Героїчній" симфонії
Є.Станковича та його балеті "Ольга", в яких застосування новітніх засобів наповнюють складну сучасну партитуру. І.Ляшенко підкреслює, що "композитор ніби веде діалог з минулим, з позицій сучасності
інтерпретує його, звертаючись до різностильових шарів музичної спадщини, подаючи їх у відповідній
еволюції" [13, 202]. Таку думку: "Погляд на минулі віки сучасного композитора" висловлює і
О.Зінькевич [7, 44].
Саме на цих композиційно-технічних засадах створена опера "Цвіт папороті", фольклорна основа якої зумовлює відхід від академічної оперної традиції. Автор замінює персоніфікацію образів колективним виконавцем. В другій дії опери, створюючи картини купальської ночі, він вільно поєднує
одночасно декілька хорів, різних за тембрами (чоловічі, жіночі), темпами (швидкі, повільні), які перехрещуються часто в дисонансних та поліметроритмічних сполученнях утворюючи багатохорність акустичного просторового обширу. Русальські купала в хорі супроводжуються шепотом, зітханням,
говірком. Купальський шабаш відьом – вищанням, ревом, криками, реготом, сміхом, ойканням, муканням. Кульмінація – хорова фуга нечисті – тарабарка-скоромовка без точної висоти звука. (Використання народної вокальної манери спостерігаємо і у камерній кантаті №3 О.Киви на слова П.Тичини).
Оркестр яскраво доповнює загальний колорит фольк-опери. Використані народні інструменти.
Тло сонорно-алеаторних елементів утворюють 50 рибальських дзвіночків, трикутник, бубон, вібрафон,
кластери бандурних гліссандо. Також використовуються електроакустичні ефекти, як у купальському
шабаші відьом, так і в кінці ІІ дії, – запис на магнітофонну плівку шелест листя, спів птахів тощо.
Г.Ляшенко ще в 1976 р. писав: "Створення композитором своєрідної психологічної атмосфери навколо
народної першооснови нерозривно пов’язано з виявленням в ній елементів соборності, яка стає одним з важливих компонентів твору. В такому прочитанні фольклорного матеріалу і полягає оригінальність творчої манери Є.Станковича" [12, 6].
Новим жанровим типом (дуже складна жанрова організація, кінематографічний ряд) називає
Г.Конькова симфонію-легенду "Ніч на Івана Купала" Л.Грабовського. Весь тематизм, якою б технікою
не виражений "від першого звука до останнього пов’язаний з фольклорною фонемою" [10, 35].
Високопоетичну традицію таємних чар купальської ночі, пошук цвіту папороті, стрибки через
вогонь і т.п. у другій частині ораторії-опери "Київські фрески" відобразив І.Карабиць (купальські ігрища,
дівочі танки-хороводи, купальські пісні).
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Свою захопленість цим звичаєм відбив у своїй творчості Я.Лапинський, у симфонічній поемі "В
ніч на купала" та в "Купальському концерті" для контрабаса. Язичнецьку давнину в святі купальської
ночі в опері-казці "Золоторогий олень" зображує О.Костін.
Після новаторських художніх відкриттів, започаткованих в фольк-опері "Цвіт папороті", в творчому доробку Є.Станковича з’являється партитура фольк-балету "Майська ніч", що продовжує тенденції неофольклористичних пошуків. Введення вокальних мотивів, фольклорних наспівів та хорових
фонічних засобів в колористично яскраву партитуру симфонічного оркестру "немов українська вишиванка, вабить розмаїттям узорів і красою барв" [5, 9].
Вперше в українській музиці в балеті "Ніч перед Різдвом" Є.Станкович звертається до жанру
балету-пастиччіо, в якому поряд з щедрівками, колядками, зображенням фантастичних образів автор
використовує інтонації "Танго ГУЛАГа", "Ріо-Ріти", "Розамунди" та популярних сучасних творів.
Зображення руху, дії або мовного начала у вигляді вузькоамбітусних мелодичних утворень чи
епізодів з гармонічних ритмоінтонацій, алеаторних або сонорних звукоутворень, де мелодія не завжди
виходить на перший план ми відчуваємо, наприклад, в ІІ частині Allegro (токата) в Тріо для фортепіано, скрипки і віолончелі Г.Ляшенко, в "Шести піснях" для сопрано і десяти інструментів Ю.Іщенка.
"Омузичення" народних текстів у "Приказках" В.Загорцева, у "Приказках" І.Кириліної (камерна кантата
на українські народні тексти) поєднуються фольклорні, алеаторні прийоми та елементи шаржування
інших стильових моделей. Не використовує фольклорний матеріал, іде шляхом стилізації. В.Бібік у
вокально-хоровому "Триптиху" поєднує зразки новітньої техніки (дволадовість, ланцюги паралельних
секунд, кварт, тризвуків, речитативи, відсутність розподілу на такти) з естетикою північного та південного фольклору. Про "Чотири українські народні пісні" для голосу і камерного оркестру Г.Гаврилець
Г.Конькова пише: "Використання фольклорного джерела настільки делікатне, витончене, сповнене
фантазії, що мимоволі схиляєшся перед майстерністю і талантом композитора" [9, 112]. Шлях власної
інтерпретації народних текстів у камерній кантаті №1 для сопрано та камерного оркестру "В дитячій"
В.Загорцева. У "Чотирьох дійствах" для хору та симфонічного оркестру А.Гайденко подібно
І.Стравинському декламаційно-речитативні імпровізації на одному двох звуках висловлює професійною мовою. Вузькоамбітусний тип тематизму використовує В.Зубицький в І частині "Слов’янської сонати", "Святковому концерті" для оркестру народних інструментів.
У В.Зубицького дві із трьох камерних опер побудовані на фольклорному підгрунті. У опері "До
третіх півнів" або "Як Іван-дурень за довідкою ходив" за мотивами однойменної повісті В.Шукшина,
лібрето В.Довжика, головна дійова особа – Іван- дурень та герої російських казок (Баба Яга, її дочка,
Змій Горинич та ін.) складають жанрову основу опери – пародійний російський фольклор. Інтонації
частушки, імітація балалаєчного бряцання, навіть введення балалайки не з академічним, а народним
строєм, використання народної пісні "Ах, вы сени мои сени…" складають атрибут народності. Імітація
співу півнів та пісенний рефрен contralto в російській народній манері співу (в оркестрі) довершує фольклорну картину твору.
Опера "Чумацький шлях" за мотивами українських народних легенд на лібрето В.Довжика побудована на основі українського фольклору і джаз-рокової традиції. Саме джаз-роковий матеріал пізніше увійшов до хорового концерту №3 "Concerto strumentale".
Фольклорні зерна упали і на грунт балетної музики В.Зубицького. У 1985 році створено балет
"Задунайський жарт" на лібрето В.Литвинова та К.Єременко і балет-казка "Гей, музики" (1987), на лібрето В.Литвинова та О.Балабана. Це жанр дитячого фольклорного балету.
Одна з кантат-симфоній В.Зубицького: "Чумацькі пісні" (1982 р.) написана також на тексти
українських народних балад та історичних пісень.
Симфонії В.Зубицького (чотири для великого складу оркестру та чотири камерні) охоплюють
широчезний спектр людських емоцій та почуттів – від самих скорботних інтонацій плачів та голосінь (у
камерній симфонії №3 пам’яті Б.Лятошинського) до екстатично напружених, драматичних ( Molto
perpetuum з симфонії №2 , ІІ частина симфонії №3 "Драматична" та ін.
М.Гордійчук у газеті Культура і життя за 21 червня 1981 р. про Другу симфонію В.Зубицького
("Sinfonia concertante") писав, що "цей твір знаменує вихід автора на широку дорогу справжнього симфонічного мислення", у якому поєднуються фольклорні витоки, елементи "барочного" та джазового стилів.
Продовжує ідею "Карпатського концерту" М.Скорика. "Concerto rustic " (1978) для симфонічного
оркестру В.Зубицького (Rustico – простий, народний, сільський). Слова О.Зінькевич: " М. Скорик проторував на Україні шлях в світ "розкутого фольклору" [7, 40] можна було б продовжити, що
В.ЗубицькийЮ розширюючи горизонти цього напрямку власною творчістю, впевнено пішов цим шляхом, більшість його опусів написано в руслі неофольклористичних тенденцій. Таким твором є і
"Concerto festivo" (Святковий концерт, 1982) для баса та оркестру народних інструментів, присвячений
1500-річчю Києва.
До основного складу оркестру з кобзами, бандурами, цимбалами В.Зубицький для насичення
колористичної барвистості вводить в партитуру специфічні народні інструменти – сурму, най, трембіту, сопранові, альтові, тенорові та басові сопілки; величезна кількість ударних доповнюється цікавими
рідкісними народними інструментами – бубон з колотушкою, бухало, берест, бугай, деркач, дерев’яні
бруски, черепашки.
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У 1987 р. створено великий Концерт для симфонічного оркестру у 6 частинах з колоритною назвою "Запорожець і Султан" за мотивами опери С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм". В
потужних оркестрових засобах (потрійний склад оркестру, залучення 24 видів ударних інструментів) та
сучасних засобах вимовляння відчуваються і народний танець, і соковитий український гумор, близький по духу до оперних образів, і лірично зворушливі образи людської печалі .
До яких би жанрів композитор не звертався, оригінальність композиторського мислення у більшості творів органічно поєднується з фольклорними витоками. Так в доробку майстра три хорових
концерти: "Мої гори" (1986), написаний на тексти західноукраїнських, "Ярмарка" (1987) – на тексти східноукраїнських пісень і балад, та "Concerto strumentale" (1993) – на тексти українських народних пісень
та поезії В.Довжика. Дуже складний для виконання. Хор імітує звучання інструментів.
На прототипах календарно-обрядових пісень побудована кантата Л.Дичко "Чотири пори року",
для якої характерні кварто-секундові співзвуччя, застосування сонорних (гліссандо, кластери) та мовнофонічних (вигуки "ой", "ух", "ха-ха" ін.) ефектів, застосування складних фактурних нашарувань,
дев’ятиголосся, двохорності, інверсійної техніки, складних ладогармонічних та метроритмічних утворень.
У "Календарних піснях" Ю.Іщенка основою розвитку є ладове та фактурне варіювання фортепіанної
Для багатьох українських композиторів веснянка – древній, але дуже близький по духу обряд,
що ріднить нас з далеким минулим. Закличні інтонації веснянки ми чуємо у "Веснянках" для симфонічного оркестру та в струнному квартеті №1 Л.Дичко (до речі використано галицький варіант – гагілку), у
концерті для оркестру "Українські колядки, щедрівки, веснянки" В.Кікти. В симфонічній поемі "Пагорби
Києва" Я.Лапинський використав веснянку "Благослови мати", яка існує уже 1500 років. Оригінальним
рішенням є створення Я.Лапинським "Веснянки" для ансамблю сопілкарів та "Концерту-веснянки" для
баяна з симфонічним оркестром. Інтонації веснянок ми відчуваємо в ІІІ частині симфонії І.Карабиця
"П’ять пісень про Україну", другій симфонії Г.Майбороди, у творах Є.Станковича, Л.Колодуба, М.Скорика,
В.Зубицького.
В баянній літературі звертає на себе увагу твір неофольклористичного спрямування одеського
композитора В.Власова "Веснянка". Лагідні, закличні інтонації на початку твору характеризують більш
пізні зразки веснянки, коли вона трансформувалась, набула нових самостійних рис, перетворилась в
окремий жанр. Квартові стрімкі низхідні пасажі, ніби перші весняні струмочки, додають віртуозного
блиску, концертності. Короткі, експресивні, аметричні мотивні утворення з терпких інтервалів перегукуються з образами язичницьких часів.
Поряд із зверненням до древніх фольклорних пластів композитори в кінці ХХ століття все частіше
звертаються до різноманітних джазових напрямків. "Адаптація іноетнічного, – писав І.Ляшенко, – входячи в
національну культуру не нівелює, а лише розширює її стильові обрії" [13, 57]. Так у В.Власова з’являється
збірка "Вісім джазових творів"; дві джазпартити та джаз-вальс у В.Зубицького. У А.Білошицького, поряд з
симфонічною сюїтою "З глибини віків" (до речі, у В.Губи є фортепіанний цикл із чотирьох глав "Із пітьми
віків"), джаз-рокові інтонації з першої та другої симфоній проростають у ІІ частину Партити №1 та ІV частини Партити №3 для баяна, інтонації блюзу ми чуємо у V частині Партити №3 (Пам’яті Л.Армстронга), інтонації регтайму у джазових імпровізаціях "Два корифея" для дуету баянів.
Неофольклористичні пошуки тривають і сьогодні. Наприклад, В.Рунчак, маючи в своєму доробку
два фольк-концерти, фольк-кантату, велику кількість фольклорних творів для баяна, інструментальних
ансамблів, хорових колективів, створює у 1998 р. твір "Мальовнича екскурсія по заповідних місцях українського соромницького гумору та обробка української народної пісні "Ой, у вишневому садочку" для шістнадцятиголосного мішаного хору". А у 2003 р. В.Рунчак став Лауреатом Гран-Прі на міжнародному конкурсі
композиторів у м.Санок (Польща), представивши твір для баяна "Три фольклорні п’єси". Неофольклористичні риси з принципами мінімалізму поєднує у своїй творчості С.Зажитько.
Розвиток неофольклористичних тенденцій продовжується в творчості В.Шумейка, В.Дроб’язгіної,
В.Камінського, П.Петрова-Омельчука, О.Яковчука, М.Халітової, О.Козаренко, Н.Рожко та ін.
Отже, фольклор, потрапивши в інший художньо-часовий вимір, набув дивовижних якостей, зазвучав по-новому і цим звернув на себе увагу. Композитори свідомо підіймають та вивчають древні пласти
фольклору і синтезують їх з різноманітними композиційними системами: не випадково, а свідомо автор
спрямовує свою творчу увагу на створення неофольклорного твору як такого, що має навіть певну програмність. Складається нова традиція взаємовідносин фольклору з сучасними засобами виразності, де фольклор стає домінуючим. І, нарешті, ми дійсно відчуваємо і сприймаємо цей стиль як сучасне мистецтво.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЦЕНОГРАФІЧНОЇ МОДИ:
ВІД ДЕМОНСТРАТИВНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТІ
ДО ДЕТАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ
У статті на прикладі вистав, представлених на Міжнародному театральному фестивалі у
Вроцлаві, аналізуються особливості сучасної сценографічної моди, у якій чітко прослідковуються
тенденції до деталізації образу, що знаходить свою завершеність із фінальними акордами драматичної дії.
Ключові слова: театральний фестиваль, національний театр, сценографія, вистава, сценічне рішення.
In the article on the performances presented at the International Theatre Festival in Wroclaw,
analyzes the features of modern stsenohrafichnoyi fashion that clearly traces the tendency of the image
detail that locates its maturity with the final chords of the dramatic action.
Keywords: Theatre Festival, National Theatre, set design, performance, stage decision.
Цивілізаційний розвиток активно привертає до себе увагу безкінечністю парадоксів. Криза,
здається, демонструє власні сили та випробовує розум і сутність усіх складових сучасного життя, якими на перший погляд керують професіонали, уряди, а насправді – зовсім інші категорії.
Так, нині змінився інститут сім’ї. Не треба багато дітей, аби вижили і продовжили рід, не треба
передавати ремесло, знання, традиції. Небажання мати дітей або неможливість, інформаційний тиск, який
позбавляє покоління спільного естетичного фундаменту, та багато інших чинників, породжених жорстким
сьогоденням, не сприяють процвітанню інституту сім’ї. І все ж сім’я існує. Можливо тому, що вона є життєво самодостатньою сутністю, якими нині дедалі частіше здаються економіка, політика, гроші [3].
Три нобелевські лауреати у галузі медицини та фізіології Елізабет Блекберн, Керол Грейдер
та Джек Шостак отримали премію за відкриття того, як "хромосоми захищаються теломерами та ферментом теломеразом", що може значно подовжити тривалість життя. Від останнього екологи застерігають як від катастрофи, яка може зашкодити людству більше, ніж всі можливі вибухи атомних бомб.
Знайдено безліч механізмів для вдосконалення праці, а отже, для збільшення вільного часу.
Та винахідливішим виявляється бажання сховатися у зайнятість будь-чим від роздумів про сенс власного життя, від спілкування з дітьми, від чесної розмови з самим собою й усім людством. І в цьому сенсі мистецтво – це не просто засіб, за допомогою якого можна згаяти вільний час, а саме та робота,
до якої всі інші роботи прокладають шлях. Праця душі, влада ідеалів, політика людяності – ті необхідні
начала для виживання людства, про які нагадує, зокрема, театральна класика у прочитанні наших сучасників, що свідчить про формування нових традицій у театральній моді, яка "дає багатий матеріал
історикам і соціологам театру, будучи барометром масового та елітарного художнього смаку, показником динаміки суспільних, групових, гендерних або вікових естетичних уподобань тощо" [1, 153].
У мистецтвознавчих колах найбільш яскравим втіленням сучасних театральних пошуків визнано міжнародні театральні фестивалі, які водночас найбільш точно можуть продемонструвати підвищений попит на певний театральний спектакль або виконавця.
© Кужельний О. П., 2010
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В очікуванні програми 2011 р. варто згадати враження від найкращих вистав минулих сезонів
фестивалів, які й досі не полишають мистецтвознавчу увагу, оскільки репрезентують актуальне поєднання класичної і сучасної драматургії, що дає змогу театральним митцям дістатися глибини ще не
сформульованих і загальновизнаних, але таких, що вже формуються, підвалин нового життя.
Цілком справедливо займає вагому позицію серед європейських театральних імпрез Міжнародний театральний фестиваль "Діалог", який кожних два роки відбувається у польському Вроцлаві.
Мета дослідження – проаналізувати характерні вистави, представлені на Вроцлавському театральному фестивалі, які найбільш точно відображають сучасні тенденції сценографічних пошуків.
У 2009 р. П’ятий міжнародний театральний фестиваль "Діалог-Вроцлав" святкував підсумки
своєї десятирічної діяльності. Святкував здатністю представити могутню програму, яка зібрала в переповнених залах театральну громадськість із багатьох країн світу, з усієї Польщі, усіх посвячених у
таїнство театру – від студентської лави до ложі майстрів.
Іманентна складова польської вдачі – потреба робити те, чим належить пишатися. "Діалогом"
пишаються культурні інституції, республіканська та міська влада, мас-медіа та спонсори і, звичайно, ж
пересічні городяни.
Особлива заслуга Фестивалю полягає в торжестві значущості художнього пізнання дня сьогодення. Дня, який у магнітному полі сцени, тяжіє до прискорення думки, високого тиску ідей, розщеплений до нано-часток емоцій, і підноситься до всесвітнього служіння, стає життєнаступником усього, що
було й буде з нами в усіх минулих і майбутніх часах.
У шекспірівських "Гамлеті" Вільнюського міського театру, "Королі Лірі" Вроцлавського театру
"Вспулчесни", "Балі" за Б. Брехтом Роттердамського театру "По" (Голландія) влада діагностується як
вада, пороблена річ, прокляття. Вона є сутністю, живучою енергією насильства в рівній мірі над тими,
хто її втілює і тими, хто змушений їй підкорятися. Світ представляється грою самодостатніх сутностей –
гроші, політика, економіка. Хіба світова економічна криза не відводить людині роль сторонньої, а вже
міністри, менеджери, економісти – то маски, які розіграють комедію керування для людської масовки.
Шекспірівський "Гамлет" у постановці Оскара Коршуноваса починається з довгого споглядання
акторами власних облич, а потім і глядачами своїх відображень у дзеркалах гримувальних столиків.
За дзеркалами світ забави. Перед її початком пошепки, гучніше, істеричним воланням запитують актори: "Хто ти є?". Далі ці столики із дзеркалами й яскравими лампами роз’їжджатимуться в безліч
виразних мізансцен, демонструватимуть чудеса відображень, множитимуть руки, профілі й анфаси, ніби
підкреслюючи безкінечність простору театрального осмислення та обмеженість простору людського буття.
Гамлет розуміє всі резони вбивства батька. Питання лише в тому: чи справді кров людська що
вода, коли йде боротьба за владу. Всі дійові особи гримуються у мандрівних акторів. Гамлет режисирує сцену отруєння короля так, що його брат-убивця, нині діючий король, вправністю виконання смертоносних дій видає себе. Він хапає білі серветки аби стерти білу маску, ховається за дзеркалом, але
звідти серветки вилітають вже мокрими від крові.
Невинна кров Клавдія, отруєне вино-кров, яке вип’є Гертруда, окривавлені після бою торси
Гамлета і Лаерта вистеляють червону доріжку, чи то визволителю, чи то завойовнику мертвих Фортінбрасу. Його символізує червона кулька, яка ніби кривава планета з безодні всесвіту прямує до людства.
"Король Лір" у постановці Ц. Граузініса не дуже дослуховується до аргументації дочок, роздаючи їм володіння. Просто прийшов час передати спадок нащадкам. На паркетну підлогу, частку якої
викладено королівським візерунком, зі стелі у три відра капає вода. Їх як спадок візьмуть у самостійне
життя Регана, Корнелія і Гонерілья зі своїми чоловіками. У першої пари вибілені очі, в другої лоби, у
третьої роти. Так позначені їх вади, про які пізніше дізнається бездомний батько.
Режисер проголошує: "Ті що крадуть – мають добрі очі і кмету, чесні змушені мовчати".
Рубати правду без огляду на будь що, мати силу на сміливість поглядів і почуттів закликає Фаніа Сорел – героїня п’єси Б. Брехта "Бал" Ротердамського театру "RO".
Ця екзальтована особа (одразу не зрозумієш її стать) кохається і з чоловіками, і з жінками,
б’ється і з тими, і з іншими, напивається, дурманиться і, хоча й тернистим шляхом, але приходить до
просвітлення. Через неї приходять у світ сердечні музика і слово. Так, життя – це бал, що часто-густо
шампанує брудом, та святкуватимуть його ті, хто визнає владу чеснот, а "пропразничають" цінителі
коштовної мішури.
Постановники перших двох вистав О. Коршуновас і Ц. Граузініс разом із Е. Някрошусом, який
представив "Ідіота" Ф. Достоєвського (Литовський театр "Мено Фортас"), входять до так званої прекрасної шістки литовських режисерів, які активно репрезентують театр своєї країни на сценах світу.
Його відрізняють, окрім недосяжної для нас цехової солідарності, такі прикмети, як активна робота з
предметом, дублювання тексту сценічними метафорами, неспішність, а часом навіть навмисна сповільненість перебігу дії, з докладним розглядом деталей.
Виставу на п’ять відділень із чотирма антрактами загальною тривалістю понад п’ять годин сьогодні можуть собі дозволити Аріана Мнушкіна та Еймунтас Някрошюс. Що стосується останнього, то
на виставі "Ідіот" за Ф. Достоєвським шанувальники його творчості від завороження безперервністю
гри метафор перейшли до її передбачення. Так, два величезних шкіряних кофри (мало не ті ж, що в
його "Вишневому саду") очікувано перетворюються на частини пітерського розвідного мосту. Однак
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вирішення знаменитої сцени спалення грошей для стилістики Ф. Достоєвського видалося чужим. Немовби потопельник свій камінь пересуває ногами Рогожин до авансцени пачку з грішми. Смердяков
одягає великі окуляри з червоним склом, зображає руками палюче полум’я, і дуже мила, але аж ніяк
не фатальна Настасія Пилипівна, немовби дресирувальниця, розохочує стриманих чоловіків.
До речі, у листопаді цього року вистава "Ідіот" театру Е. Някрошуса з успіхом відбулася у Київському театрі ім. І. Франка.
Заявлену попереднім фестивалем тему "Перед обличчям зла" разом із "Ідіотом" розвили вистави "Між нами все добре" та "T.E.O.R.E.M.A.T." (сценічний римейк фільму "Теорема" П. Пазоліні)
Варшавського "ТР" театру. У них йдеться про пристрасть, яка спалює кохання, як метелика у вогні свічки. Питання лише в тому, чи існує кохання без пристрасті. У варшавській виставі три стіни будинку
працюють як екрани, які мають власну роль. Так, кайма блакитних панелей кухні, коли до неї входить
огрядна сусідка, немов рівень води, істотно підіймається.
У центрі подій онучка та бабуся – як два полюси життя в однакових сукнях із кісками та ідентичними реакціями, немов роки життя випарувалися без сліду – з усіма пристрастями, радощами та бідами.
Герой "T.E.O.R.E.M.A.T." – симпатичний парубок, із очевидними чеснотами – свободою почуттів і безкорисністю бажань, розбурхує всохлу чи непробуджену сексуальність мами й тата, дочки та
сина, навіть служниці – кохання ж хочеться всім. Він зникає так само, як і з’явився, немов пристрасний
порив вітру, щоправда, залишаючи після себе розбите скло й розхитані рами вікон душі.
Названі вистави підтвердили напрямок сценографічної моди: від демонстративної концептуальності минулих років до образу, який виростає з деталі, яка розгортається в дійовому ряду та знаходить свою завершеність із фінальними акордами драматичної дії. Так, під час Міжнародного
театрального фестивалю "Простір Давида Боровського" ми ще раз милувалися "березовим органом"
із "Безприданниці" М. Островського в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі
Українки. Образ, заявлений з початку, протягом вистави демонструє багатство смислових ракурсів.
Тепер, мабуть, усе почалося б із березового листка, який на просвіт являв би скрипковий ключ, а вже
орган повстав би з деталей до фіналу. Листок був би напевно не бутафорський, достовірні побутові
деталі набувають поетичної значущості в динаміці розвитку вистави.
Ще одна прикмета сучасного театру – спосіб спілкування акторів із глядачем, який навіть у
межах однієї вистави багато разів змінюється: через люстерка гримувальних столиків, серед глядачів,
понад головами, прямий діалог, існування через "четверту стіну" і, навіть, за принципом супутникового
зв’язку. Іноді виникає відчуття, що на спільній для глядачів і акторів емоційній орбіті зависала думка –
посилалася розумом, приймалася душею, відправлялася серцем. Такі театральні рішення викликають
почуття вселенської служби в сяючому приході Творця.
Директор фестивалю Кристина Мейснер наголошує діагностичність театральних акцентів. "Усі
і завжди є перед обличчям зла, питання лише у тім, як його розпізнати" – декларує вона детально підібраними програмами своїх фестивалів. Тож глядачі не просто очікують побачити актуальний зріз
світового театрального процесу, а й знайти підкріплення основам власного життя.
І насамкінець. Директори багатьох театральних фестивалів приїхали до Вроцлава прямо з
"Тбіліського Шоу-кейса" (виставка-продаж) вистав театрів Грузії, які, напевно, прикрасять фестивальні
програми подальших 2-3 років.
На жаль, в Україні просування театрального мистецтва на іноземний кін є питанням особистої
ініціативи. З’ясувати, яка справжня причина того, що Україну ніколи ще не було представлено в програмі Вроцлавського фестивалю сьогодні не представляється можливим [3]. Втішає те, що іноземні
театри з бажанням беруть участь у фестивалі "Київ травневий", який проходив у різні роки в нашій
столиці. Це й театр "Товариство акторів" із Бєльсько-Бяли, і краківські театри "Лазня", "Дзеркало",
"Просценіум", і люблінський "Провізоріум", і лодзінський "Пінноккіо", і закопанський Театр ім. С. Віткевича.
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ПЕРФОРМАНС – МИСТЕЦЬКО-ВИДОВИЩНА ФОРМА ПОСТМОДЕРНІЗМУ
У статті розглянуто естетичні особливості постмодернізму, проаналізовано візуальновидовищні властивості мистецької форми перформансу.
Ключові слова: перформанс, постмодернізм, концептуалізм, візуальне, видовищне, мистецько-видовищна форма.
Aesthetic specifics of postmodernism are researched, visual-show properties of art form of
performance are analyzed in the article.
Keywords: performance, postmodernism, conceptualism, visual, show, artistic-show form.
Аналіз останніх тенденцій сучасного мистецтва свідчить про те, що поява нових виразних засобів часто пов’язана з видовищністю у широкому сенсі слова. На рубежі ХХ–ХХІ століть у гуманітарній сфері виникло явище "візуального повороту", що означає первинність візуального мислення,
візуалізацію понятійної сфери, перевагу показу над поясненням, прагнення замінити слова образами
тощо. Окремі дослідники називають цей феномен "дієво-візуальним поворотом", оскільки у сучасній
мистецькій практиці видовищні дійства часто передбачають не лише споглядання, але й участь у дії
самих глядачів, що наближує подібні форми до стародавніх обрядових ритуалів [9, 109].
Оскільки весь культурний простір поступово перетворився з "логоцентричного" на "візіоцентричний" [1, 6], типова для театрального мистецтва видовищність впевнено "захоплює" й інші мистецькі
сфери, зокрема образотворчу: художники все частіше відходять від статичного експонування "готових
продуктів" своєї творчості, прагнучи до темпоральності, дійовості мистецького акту. У таких умовах
нових соціокультурних функцій набуває і власне художній музей (галерея), на території якого народжується й існує так зване "мистецтво дії". Однією з найяскравіших його форм став перформанс.
У працях російських та українських вчених широко досліджуються особливості візуальної культури і, зокрема, образотворчого мистецтва рубежу ХХ–ХХІ століть (З. Алфьорова, В. Бурлака, Д. Ахметов, В. Бичков,
Л. Бичкова, О. Коваленко, Т. Рильська, В. Сидоренко, В. Чирков та ін.). Також науковці вивчають специфіку
функціонування художніх музеїв, виставок, фестивалів та бієнале у сучасних умовах (О. Архипова,
В. Ахунов, С. Богородський, Т. Калугіна, М. Майстровська, К. Рєзникова, М. Салтанова, Є. Федіна та ін.).
Щодо власне перформансу, то у роботах вчених розглядається поняття перформативності як
вагомої ознаки сучасного комунікативного простору, а саме явище перформансу вивчається з точки
зору культурології, філософії, соціології (З. Алфьорова, Й. Бакштейн, Д. Вишняков, Ю. Гниренко, Б. Гройс,
Л. Романова, В. Романюк, В. Савчук, Г. Фадєєва, А. Фортунатов, І. Чудовська-Кандиба та ін.). Авторами також написані довідкові статті "Перформанс" до словниково-енциклопедичних видань, у тому числі електронних (В. Берьозкін, В. Бичков, Л. Бичкова, К. Дьоготь, Н. Маньковська, М. Фрай та ін.).
Аналіз літератури показав, що в якості мистецької форми перформанс вивчений ще недостатньо.
Тому завданнями нашої статті будуть: визначення основних особливостей постмодерного мистецтва (і,
зокрема, концептуалізму), які послужили підґрунтям для виникнення перформансу; зосередження на
мистецькій природі перформансу, його художніх і комунікативних особливостях, візуально-видовищній
специфіці.
Терміном "постмодернізм" сьогодні позначають: в широкому сенсі слова – загальний уклад суспільно-культурного життя другої половини ХХ століття, в тісному – жанрово-стильовий комплекс сучасного мистецтва. За визначенням відомої дослідниці постмодерного мистецтва К. Дьоготь,
постмодернізм – це "художня і культурна ідеологія другої половини ХХ століття, що закликає до корекції ідеології модернізму у нових історичних умовах" [4]. Ця "корекція" полягає у пом’якшенні модерністського максималізму шляхом допущення у мистецтво методу цитування, посилань і натяків,
еклектики, елементів масової культури, присвоєння чужих мов і образів. Постмодернізм відкидає модерністську вимогу "постійної оригінальності", виходячи з того, що у кінці ХХ століття створити щось
принципово нове – неможливо.
На думку Н. Маньковської, специфіка постмодерністської естетики пов’язана з "некласичним
трактуванням класичних традицій". Відійшовши від класичної естетики, постмодернізм не вступає з
нею у конфлікт, але прагне залучити її "на свою орбіту" на новій теоретичній основі [7, 350]. В результаті відбувається переосмислення основних естетичних категорій: прекрасне стає сплавом чуттєвого і
концептуального, потворне естетизується, піднесене заміняється дивним, трагічне – парадоксальним.
Центральне ж місце займає комічне в його іронічній іпостасі [7, 351]. Постмодерністська тенденція є
неканонічною в силу своєї "…принципової асистематичності, свідомого еклектизму, установки на роз© Станіславська К. І., 2010
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хитування понятійного апарату класичної естетики, її норм та критеріїв. Її каноном стає відсутність канону" [8, 8].
До основних типологічних ознак постмодерністського мистецтва відноситься передусім використання готових форм. Це можуть бути предмети побуту – старі чи нові, знайдені на смітнику чи придбані у
магазині; будь-які природні і штучні матеріали; твори мистецтва. Для постмодернізму характерні художні
запозичення, ремейки, реінтерпретації, дописування від себе класичних творів тощо. Таким способом
митець-постмодерніст демонструє свою, нехай і оновлену, традиційність, протиставляючи себе нетрадиційному авангарду. Художник постмодерну – не виробник, а апропріатор (від англ. appropriation –
присвоєння), комбінатор, інтерпретатор, демонстратор. При цьому запозичений матеріал виокремлюється
з природного для нього середовища чи контексту і розташовується у новій та/або не властивій йому сфері.
Ще однією типологічною ознакою мистецького постмодернізму є іронія. Постмодернізм взагалі
не визнає пафосу та іронізує над навколишнім світом чи над самим собою, тим самим рятуючи себе
від непристойності та банальності. "Авангардистській установці на новизну протистоїть тут прагнення
включити у сучасне мистецтво весь досвід світової художньої культури шляхом її іронічного цитування" [7, 350]. Можливість вільно маніпулювати в іронічній манері будь-якими готовими формами та художніми стилями акцентує увагу на їхньому аномальному стані у сучасному світі. Саме іронічність
стає сенсоутворюючим принципом мозаїчного постмодерного мистецтва. Близькою до іронії і також
характерною для означеного напряму рисою є пародійність.
Важливою ознакою мистецтва постмодерну стали синтез, синкретизм, синестезія, адже тут
можна бачити злиття різноманітних якостей, властивостей, прийомів, форм, жанрів, стилів. Постмодернізм реабілітує у новій якості художню традицію класики, академізму, реалізму, яку активно гнобили
протягом ХХ століття. Сучасний митець прагне поєднати істини та принципи (часто протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій. Синтезуючи різноманітність мистецьких форм, постмодернізм підтверджує свою готовність до діалогу і консенсусу з будь-якою культурою.
Для постмодерністського художника є типовим використання підкреслено ігрового стилю. Своїм
виникненням постмодернізм багато в чому зобов’язаний розвитку новітніх технічних засобів масових
комунікацій – телебаченню, відеотехніці, інформатиці, комп’ютерній техніці. Виникнувши передусім як
культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живописі, кінематографі, рекламі зосередився не на
відображенні, а на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю – відеокліпами, комп’ютерними іграми, діснеєвськими атракціонами [8, 11]. "Амбіції "творчості" зменшуються до
поняття "гри" [4]. Навіть при побіжному погляді на мистецтво ХХ століття, – вказує Р. Студницький, –
створюється враження, що воно з’являється, "граючись": кожна індивідуальна творча стратегія має ігровий момент – чи у момент створення, чи в процесі демонстрації, чи під час сприймання [11, 117].
Характер нового підходу яскраво розкривають слова П. Пікассо: "Вони (художники-імпресіоністи –
К.С.) хотіли зображати світ таким, яким вони його бачили. Мене це не приваблює. Я хочу зображати
світ таким, яким я його мислю". Дослідниця М. Салтанова підсумовує: "Художники поставили собі на
меті не стільки зображати реальний світ, звертаючи свій погляд назовні (те, що бачу), скільки творити
свій власний світ у мистецтві (те, що мислю), дивлячись всередину себе" [10, 253]. Саме ця тенденція
висунула гру у мистецтві на один з перших планів і обумовила первинність ігрових стратегій у сучасному мистецтві. Модерністське осмислення світу як хаосу у постмодернізмі перевтілюється на "досвід
ігрового освоєння цього хаосу, перетворюючи його у середовище існування людини культури" [7, 350].
Символом цього середовища (як і постмодернізму взагалі) можна вважати лабіринт – як уособлення
багатоваріантності, численності шляхів, входів та виходів тощо.
Одним з провідних мистецьких напрямів постмодернізму став концептуалізм – літературнохудожня течія, що виникла і сформувалась у 60–70-х роках ХХ століття одночасно у Європі та Америці. Концептуалісти стверджували, що єдиним гідним завданням митця є створення ідеї, концепції,
адже головне – придумати, а втілити може будь-який ремісник. Власне втілення генерованої ідеї може
відбуватись у різноманітних формах і жанрах: словах, текстах, об’єктах, інсталяціях, малюнках, кресленнях, фотографіях, аудіоматеріалах, відеофільмах, перформансах і т.д.; твір може бути виставлений чи створений у галереї, залі, на відкритому повітрі. Концептуальний твір – це пряма фіксація
думки митця, і до цього інтелектуального процесу запрошується глядач. Сприйняття таких творів може
викликати певний дискомфорт, адже вони, відкидаючи традиційні естетичні оцінки, оперують не до
емоційного співпереживання, а до розумового осмислення концепту.
За твердженням Г. Фадєєвої, концептуальне мистецтво об’єднало в собі процеси створення і
дослідження, теорію і практику, функції творчості і критики. Концептуаліст, поєднуючи в собі артиста і
критика, самостійно досліджує і описує свої роботи, а твір концептуального мистецтва ніби заново
сформулював поняття "мистецтво" [12].
Представниками американського концептуалізму є: Дж. Кошут, Д. Грехем, М. Кателлан, Л. Вайнер,
Р. Баррі, К. Бьорден та ін.; європейського: Й. Бойс, Р. Лонг, Д. Бюрен, Б. Дмитриєвич та ін.; російського: І. Кабаков, А. Монастирський, Д. Пригов, В. Пивоваров, І. Нахова, група "Колективні дії", Р. і В. Герловіни та ін.
Один з основоположників напряму, американський художник Джозеф Кошут (народ. 1945) виклав своє бачення і значення концептуалізму у статті "Мистецтво після філософії" (1969) [6], де стверджував, що мистецтво – це сила ідеї, а не матеріалу. Концептуальний твір народжується у момент,
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коли ідея автора з’єднується з думками глядачів з цього приводу. Якщо глядач приймає "умови гри",
він перетворюється на співавтора твору, і сам процес мистецько-творчого акту стає важливішим за
кінцевий результат. Цей принцип отримав своє яскраве втілення у так званому процесуальному мистецтві, або мистецтві дії, або акціонізмі.
Саме у 60–70-ті роки ХХ століття з’являються перші приклади "мистецтва дії", квінтесенцією
якого є підкреслення процесуального характеру мистецтва, а основними ідеями – по-перше, превалювання творчого акту над його результатом та, по-друге, прагнення стерти межу між мистецтвом і дійсністю, розчиняючи художній жест у плинних процесах життя. В образотворчій практиці вперше
з’являються люди-моделі як об’єкти творчого процесу, а також відбуваються перші художні акції, в
яких бере участь сам художник як "об’єкт спостерігання та суб’єкт креації в дії" [1, 5]. Модерністський
міф про недосяжність митця, його "виключність" руйнується та укріплюється водночас.
Перехід від модернізму до постмодернізму (50–70-ті роки ХХ століття), зазначає дослідниця візуальної культури З. Алфьорова, "…став яскравим періодом потужної модифікації мистецьких форм,
перекодуванням мистецької мови, зміни темпоральних структур в художньому процесі. Центром цих
змін стала сама людина, її відчуття часу і простору, її ставлення до власної тілесності" [1, 4]. У філософії постмодернізму людина – це множинність її уявлень про себе. Особистість маніпулює не тільки
своїм життєвим статусом, змінюючи соціальні маски та ролі, але й "…направляє творчий інтерес на
саму себе, на свою власну тілесність" [1, 6]. Яскравим втіленням цього нового підходу і стала мистецька форма перформансу (вживається також фонетичний варіант "перфоманс").
У численних інформаційних джерелах зустрічаються визначення перформансу як напряму,
виду чи жанру художньої творчості, проте більшість дослідників сходяться на думці, що перформанс
все ж таки є формою сучасного мистецтва, яка, наряду з акцією та хепенінгом, є яскравим зразком
втілення акціонізму (або "мистецтва дії", від лат. аctio – дія). Отже, перформанс (від англ. performance
– виконання, виступ, гра, вистава) являє собою коротке дійство (маленьку виставу), що виконується за
визначеним планом (сценарієм, програмою) одним або кількома учасниками (автором та/або статистами) в художній галереї (музеї, залі) перед запрошеною публікою. Інколи перформанси можуть проводитись на відкритому просторі (так званий пейзажний перформанс). Перформанс являє собою живу
візуально-процесуальну композицію із символічними атрибутами, позами, жестами, діями.
Перформанс можна умовно назвати театром візуальних мистецтв, адже в нього можуть включатись елементи пантоміми, хореографії, музики, поезії, відео, кіно. Проте, на думку К. Дьоготь, перформанс за своєю природою наближується, скоріше, не до театру, а до поетичного читання або
музичного виконавства і тому може бути визначений як "публічний жест" – фізичний, вербальний, соціальний тощо [3]. Дослідниця Н. Маньковська сутністю даної форми вважає "публічне створення артефакту за принципом синтезу мистецтва і не-мистецтва", естетичною специфікою цього процесу –
"акцент на первинності і самодостатності творчого акту як такого", мистецьким надзавданням – "утвердження ідентичності творця" [7, 334]. І тому головним засобом і матеріалом творчості служить тіло –
зовнішній вигляд, рухи та дії художника-демонстратора, адже перформанс зорієнтований насамперед
на візуальний, а не вербальний характер сприйняття. Навіть якщо у дійстві використовуються слова
або мовленнєва взаємодія між виконавцями, вербальні знаки подаються не в традиційній інформативній функції, а наділяються символічним сенсом. В результаті перед глядачем залишається просто
певна дія як така, без її словесної інтерпретації. Подібний феномен дуже влучно описав Василь Кандінський у своїй роботі "Про духовне у мистецтві": "…чим зовні більш немотивованим буде, наприклад, рух, тим чистішою, глибшою і більш внутрішньою є його дія. Дуже простий рух, мета якого
невідома, діє вже сам по собі, як дещо значне, таємниче, урочисте. І воно залишається таким, доки ми
не знаємо зовнішньої практичної мети руху. Воно діє тоді, як чисте звучання. …доки раптом не щезне
чарівність і не прийде, як удар, практичне пояснення і не відкриє загадковості і причини події. Простий,
зовні немотивований рух приховує невичерпний, повний можливостей скарб" [5, 93].
Нейтралізувати "гегемонію мовлення" у перформансі дозволяє й ігровий компонент. Він "звільняє мистецькі твори від претензій на виключність, від амбіцій пророцтва і учительства. Гра зводиться
до лаконічних й елементарних форм, з перестановкою акцентів із змісту на механіку гри, будується на
абсурді та парадоксах, що звільняють художника від скутості нормативами відомого" [14]. Інколи митець свідомо використовує ігрову природу перформансу для створення певного дискомфорту глядачів
і навіть шокування публіки. Перформанс часто досягає успіху, використовуючи неочікуваність, провокативність, епатаж. Дії, що відбуваються під час показу, можуть виходити за рамки норм, прийнятих у
конкретній соціокультурній групі, – це також елемент естетики даної мистецької форми.
Культурним корінням, стильовими джерелами перформансу являються архаїчний релігійний
ритуал, стародавні і середньовічні видовища, езотеричні практики, творчість футуристів, дадаїстів та
сюрреалістів, методології постмодерного театру.
Історію перформансу ведуть з 1952 року, коли був створений і виконаний знаменитий твір композитора Дж. Кейджа "4’33’’" (для вільного складу інструментів – як зазначив автор), що являв собою сидіння
музиканта (музикантів) з інструментом (інструментами) без жодного звуковидобування протягом зазначеного у назві твору часу. Якщо твір "виконувався" оркестром, диригент стояв за пультом і перегортав сторінки партитури, слідкуючи за часом. Реальну звукову атмосферу створювали глядачі, які, здивовані тим, що
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відбувається, починали якось реагувати на ситуацію. В афіші цього концерту було написано: "перформанс". Але пізніше Кейдж відмовився від цього визначення і сьогодні вважається винахідником хепенінгу –
наближеної до перформансу акціоністської форми, але зі своїми характерними особливостями, головною
з яких, на відміну від перформансу, є обов’язкове залучення глядачів до творчого акту.
Становлення перформансу відбувалося у 1960-ті роки у творчості таких художників, як І. Кляйн,
В. Аккончі, Г. Нітч, К. Бьорден, Й. Бойс та ін. У своїх експериментах художники вдавались до нечуваних
досі дій: Бьорден годинами міг лежати на підлозі або сходах галереї, Кляйн малював по полотну тілами
оголених натурниць, Бойс розмовляв з мертвим зайцем, а Нітч взагалі показово вбивав тварин.
Західні художники сприймали перформанс як універсальний засіб зробити мистецтво не ринковим і не музейним, і тому перформанси будувались на основі умілої імітації дії, в основі якої була
гра, розрахована на розуміючого глядача. У Радянському Союзі ж не було ані самого поняття артринку, ані глядача, здібного сприйняти мистецтво в іншій іпостасі, аніж образотворчій. І тому російські
(радянські) художники звернулись до перформансу як до крайнього засобу, певної шокуючої панацеї,
що дозволить "прорвати" традицію і вийти на новий рівень. Зростання інтересу до перформансу в Росії відмічається з початку 1970-х років, коли він став модним захопленням у художніх колах.
Найвідомішими російськими перформерами є О. Кулик, подружжя Герловіних, О. Ковиліна, В. Мізін,
А. Монастирський, К. Суботін, Л. Морозова, групи "Гніздо", "Мухомори", "Чемпіони світу", "Сині носи" та ін.
У минулі роки перформанс був однією з форм (номінацій, напрямів) на різноманітних фестивалях та
бієнале сучасного мистецтва у Росії, але у вересні 2010 році у Москві відбувся Перший Міжнародний
фестиваль перформансу, який тривав десять днів, зібравши перформерів з різних країн. В програмі
фестивалю глядачі, серед іншого, могли побачити: хор дівчат, який не співав, а емоційно видавав різноманітні звуки (перформанс американського художника Р. Ньюсома); художника (американця
К. Лінзі), який розмовляє зі світом від лиця зразу кількох людей, які сперечаються, конфліктують, відстоюють свою думку; людину-робота, якою (за допомогою комп’ютерної програми) може керувати
будь-хто з глядачів, змушуючи її повзати по бетонній підлозі, стрибати, кричати, сміятись, читати вірші
і т.п. (перформанс А. Кузькіна, Москва); красивих дівчат-моделей, які пропонують усім бажаючим свої
обійми (перформанс москвички Л. Морозової "Подолання гламуру").
В Україні перформанси можна побачити в рамках багатьох фестивалів, днів, акцій сучасного
мистецтва, зокрема, на щорічному Гогольфесті (Київ), фестивалі перформансів і медіа "Балаклавська
Одисея" (Севастополь), Тижні актуального мистецтва (Львів). Так, на останньому ТАМі у серпні 2010
року відбулися "Дні перформансу", на яких дванадцять митців з різних країн представили творидійства різноманітної тематики (з розбиванням скла, розриванням панчіх, тупотінням на даху, обливанням себе медом, емоційними оповіданнями, мазанням глини та ін.).
Отже, перформанс, як мистецтво дії, довів, що для досягнення творчої мети зовсім не важливий предмет – на перше місце висувається процес. Художній акт без матеріального витвору в результаті, без мети продажу і навіть музеєфікації демонструє те, що в самому звільненні від предметності
можна побачити мету.
За таких умов перформанс може стати моделлю сучасної культури, адже в художньому процесі
він: є максимально соціальним і відкритим для усіх тем і проблем буття, стверджує нове визначення
ролей автора і персонажа, створює нові комунікативні ситуації, руйнує стереотипи сприйняття, формує і виховує нову аудиторію, сприяє появі нових мистецьких форм і технологій, і, взагалі, змінює поняття мистецтва.
Перформанс актуалізує самоцінність не лише творчого процесу (декларуючи творчість способом життя), а й процесу спілкування з глядачем, знищуючи дистанцію і інтенсифікуючи його переживання. "Перформанс – це інтеракція з потужною експресією, що вирізняється серед інших інтеракцій"
[13, 282]. Художня ідея, пластично зафіксована виконавцями дійства, створює своєрідне ритуальне
поле, в яке глядачі і учасники занурюються в ході вистави-гри, опиняючись у смисловому вакуумі на
грані реального та віртуального. Сучасне мистецтво, не обтяжене тягарем класичних авторитетів, здібне розкріпачити глядача-слухача і спрямувати його до самостійної творчої діяльності. Співвідносячи
роботи сучасних митців зі своїми, реагуючи на незвичні форми репрезентації, глядачі глибоко переживають свої емоції і враження, які можуть бути втілені у власній творчості.
За весь час існування перформансу не згасають суперечки про те, чи можна вважати його "повноцінним мистецтвом". Врешті-решт, ну що такого художнього є в тому, щоб просто обійнятись (перформанс Л. Морозової "Подолання гламуру")? "Але якщо брати до уваги лише силу емоційного впливу на
глядача, – стверджує М. Вороін, – здається, мало що може зрівнятись з такими ось моментами, коли
мистецтвом стає саме життя" [2].
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БІЗНЕС-ДИЗАЙН ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ
ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДРУГА ФОРМА ДИЗАЙНУ
Розглянуті передумови, обґрунтовуються перспективи бізнес-дизайну як сучасного напрямку дизайн-діяльності, вводиться до наукового обігу нова назва другої форми дизайну "бізнес-дизайн"
(замість попередньої "діловий дизайн").
Ключові слова: дизайн, бізнес, друга форма, напрям дизайн-діяльності.
The preconditions were reviewed. Formation and prospects of business design as a modern
direction of design activities are grounded. And also the new name of the second form of design, business
design instead of the previous design, is put into practice.
Keywords: design, business, second form, direction of design activities.
Проблема актуалізації другої форми дизайну як сучасного напряму дизайн-діяльності є складовою багатопланового дослідження у монографії В. В. Сьомкіна "Дизайн, тенденції та перспективи
розвитку". Перші дослідження з приводу формування другої форми дизайну знайшли своє відображення ще у 60-ті роки ХХ ст., зокрема в працях В. Глазичева, Н.В. Воронова, В. Пузанова, який обґрунтовує цю форму дизайну дає їй назву "Діловий дизайн". Мета цієї статті – розширити уявлення щодо
другої форми дизайну, актуалізувати її як сучасний напрямок дизайн-діяльності та обґрунтувати нову
назву другої форми дизайну як "бізнес-дизайн", що більш відповідає сутності цього напрямку дизайндіяльності.
На всіх етапах розвитку проектного дизайну кращі представники цієї професії демонстрували
нескориме прагнення до опанування найширшого кола проблем у рамках, наприклад, формування
асортименту якісних виробів конкретної фірми, дизайн-розробки масштабних соціально-значущих
комплексних об'єктів у сфері організації промислового виробництва, соціально-політичної проблематики, в інших сферах життєдіяльності. Вирішуючи дизайнерські задачі щодо розробки аналогічних об'єктів, дизайнери, діяльності яких притаманні концептуалізм і генерація інновацій, об'єктивно й
органічно включаються на системному рівні до комплексу організаційних та інших проблем, з реалізації дизайн-задуму з орієнтацією на тотальне осмислення й освоєння різноманітних фрагментів сере© Сьомкін В. В., 2010
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довища життєдіяльності людини. Створення першої і другої форми дизайну, як відомо, пов'язане з
процесом і специфікою формування міжнародного конкурентного ринку.
У світі дизайну друга його форма одержала свій розвиток, формувалася й удосконалювалась,
з одного боку, під впливом загальних тенденцій розвитку бізнес-процесу, а з іншого – завдяки таланту
конкретної особистості – дизайнера як організатора і керівника бізнес-дизайну.
Саме в США друга форма дизайну (яка у 60-ті роки ХХ століття мала назви "нон-дизайн", "тотальний дизайн" – на відміну від "класичного дизайну") визначилась як пріоритетна на рівні розробки
стратегії – продуманої організації і моделювання діяльності фірм, корпорацій, чіткої орієнтації на організацію і керівництво з пошуку, розробки і реалізації забезпечення конкурентоздатності (з урахуванням
доступного для огляду прогнозу), якості продукції і послуг. Американський дизайн, як називали його
тоді – комерційний дизайн, відчуваючи себе невід'ємною органічною складовою економічної структури
суспільства, гідно пережив могутні кризові явища 20-30-х років ХХ століття, післявоєнний економічний
підйом і всі подальші етапи розвитку сьогоднішньої наддержави.
Отже, протягом перших ста років у практиці дизайну як проектної діяльності викристалізовувалася, крім першої, друга форма дизайну, найбільш функцією якого було і є прагнення створювати
структурні моделі діяльності, що моделюють відповідні конкурентні ситуації і процеси, або ж моделюють тільки такі ситуації на основі визначених моделей життя і реалізують ці ситуацій разом з підприємцями з широким врахуванням інтересів споживачів – покупців – і самих же виробників товарів і
послуг у ринкових умовах.
І Тонет, і Форд були яскравими піонерами – організаторами успішного масового індустріального виробництва конкретної стандартної продукції кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вони були геніями
бізнесу, кожен у свій час, пізнавши всі тонкощі механізму товарно-грошових відносин. Творець комплексної програми виробництва меблів Міхаель Тонет починав свою кар'єру як столяр-художник, потім
він став засновником промислової меблевої фірми і, нарешті, власником багатьох підприємств, що
випускали меблі за розробленою ним програмою. Можна констатувати, що Тонет застосував до ремісничого прототипу нову технологічну форму, створив базовий зразок і нарешті базовий типокомплект.
Орієнтація програми на уніфікацію дозволила зробити її основою базовий зразок – стілець із гнутих
клеєних дерев'яних елементів ("модель 14").
Варто звернути увагу, що так звані віденські меблі Міхаеля Тонета особливо органічно вписувалися в предметне середовище в період зародження, розвитку і яскравого існування стилю модерн.
Стильові особливості віденських меблів – манірність і витонченість гнутих елементів лінії і композиційна, і просто геометрична завершеність силуетів сидінь, спинок, стільниць, бездоганний органічний
взаємозв'язок усіх виробів у цілому говорять про головне – у первозданному виді всю цю художню єдність створював талановитий художник, дизайнер Міхаель Тонет. Міхаель Тонет як дизайнер спочатку
створив у своїй творчій уяві, візуалізував, оцінив успішність, перспективність свого віденського стільця
і, ймовірно, всіх меблів, а далі, як геній бізнесу, створив свою бізнес-імперію віденських меблів.
В. Глазичев заззначав, що дизайн "виступає одночасно в різних сферах життєдіяльності –
сфері масового і промислового виробництва, соціально-культурній сфері, сфері товарного обігу і споживання, у сфері теоретичних і історичних знань про дизайн". Залежно від конкретних соціальноекономічних, а тепер вже екологічних умов, особливостей і розвитку суспільної формації, в якийсь історичний період яка-небудь сфера діяльності може на час виділятися як пріоритетна для дизайну [1].
Визначним представником американського комерційного дизайну був Дрейфус Генрі – американський
художник, дизайнер, спеціаліст у галузі ергономіки та візуальних комунікацій. Дрейфус вважав за необхідне боротись за серйозний і професійний дизайн, за розвиток суспільного смаку; він вважав, що
дизайнер має значний вплив у тому випадку, якщо він аргументовано відмовляється працювати, коли
не може вирішити проблему на запропонованих йому умовах. Одна з задач дизайнера – переконати
замовника в тому, що продукція з його участю буде рентабельною і високоякісною.
Наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХХ століття, коли річ розглядалася як ідеальний об'єкт
дизайну, представляла об’єктивований діяльнісний метод, творча свідомість ведучих дизайнерів світу
фактично була зорієнтована на масштабне перетворення середовища існування людини, причому це
прослідковується як на об’єктах "класичного" дизайну, який реалізується на європейському континенті,
так і "комерційного" американського дизайну. Творчість Лоуї – приклад поєднання художнього й інженерного конструювання. Лоуї відрізняє бездоганна графіка, тонке почуття матеріалу, легкість єдиного
стилістичного пророблення деталей, любов до закруглень, обведень, чистих, відкритих кольорів. Він
розробив власні принципи раціонального стайлінгу, тісно пов'язавши його з комерційною рекламою.
Лоуї вважав, що тільки авторитетний і процвітаючий дизайнер може привернути увагу публіки і ринку
збуту до проектованого виробу, зробити його комерційно вигідним. Сам Лоуї домігся популярності, яку
можна порівняти з популярністю кінозірки.
Пояснюючи особливості сучасного дизайну, Лоуї підкреслював, що в ньому нерозривно поєднані праця художника, інженера, економіста, фахівця зі споживання. У дизайні особливо важливо враховувати психологію споживання, оскільки вироби можуть бути добре спроектовані, ретельно
виготовлені, мати цілком розумну ціну – і не продаватися. Попит виникає лише тоді, коли покупці переконані в тому, що ці вироби їм дійсно потрібні. Творчість Лоуї протягом багатьох років сприймалась
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як символ дизайну. У період економічної кризи 20-30-х років Лоуї переконував навіть гранично обережних виробників і підприємців, що є смисл вкладати гроші в розвиток промисловості, яка обіцяла нові товари кращої якості. Зміцнюючи віру в майбутнє, дизайн служив каталізатором оздоровлення економіки.
Отже, в процесі творчого діалогу європейського "класичного" дизайну та американського "комерційного" дизайну в результаті оптимізації і взаємозбагачення методик і принципів дизайндіяльності почала формуватись нова (друга) форма дизайну. Дизайн сприймає в якості першої форми
дизайну "класичний" дизайн європейський. Поряд з "класичним" дизайном, що сам по собі представляє досить складне і різноманітне явище, одержав розвиток і знаходить усе більш визначені риси "тотальний дизайн" ("не дизайнерський дизайн", "нон-дизайн"). Ці терміни склалися в спеціальній
літературі і практиці вже наприкінці 60-х років ХХ століття. В. Глазичев, вивчаючи проблеми існування
двох форм професійного дизайну – "класичного" дизайну (дизайн-проектування, у першу чергу промислової продукції, комплексних об'єктів і подібне, де предметом дизайну є речі, промислові вироби) і
"нон-дизайну" (не-дизайнерського, "тотального дизайну" або "ділового дизайну") відзначає, що "дизайнери володіють професійними методами і засобами для вирішення будь-якої задачі в сфері ринку...". І далі констатує, що обидві форми діяльності "можуть здійснюватися тими самими
професіоналами" – дизайнерами [1].
Навіть наведені приклади свідчать про прояв однієї й іншої форми дизайн-діяльності в процесі
вирішення дизайнерами конкретних задач масштабного рівня. Подальший розвиток двох форм професійного дизайну знайшов своє нормативно формалізоване єднання в методі дизайн-програм, що
був теоретично і методично розроблений і практично апробований у роботах ВНДІТЕ і його філій
(СРСР) в останні десятиліття ХХ сторіччя. У структурі дизайн-програми як нового способу організації і
керування проектним процесом створення масштабних комплексних об'єктів сама організаційна ситуація дизайну систем стає предметом дизайнерського осмислення, моделювання і програмування. З
наведених прикладів і суджень можна стверджувати, що в методі дизайн-програм організаційні проблеми в контексті дизайну-діяльності відносяться до другої форми професійного дизайну. Відомо, що
комплексний об'єкт як культурний тип має сенс і фактично реально існує (сам по собі) здебільшого в
умовах конкретної організаційної ситуації, характерної у даному випадку для визначеної дизайнпрограми. Організаційна програма як складова дизайн-програми змістовно визначається дизайнерами
і реалізується у взаємодії дизайнерського колективу з промисловістю, проектувальниками, споживачами, системами обслуговування, планування і керування галузями народного господарства. Можна
констатувати, що оргпрограма, що розробляється і реалізується дизайнерами в рамках дизайнпрограми або у вигляді самостійної дизайн-розробки, тобто розробляється саме дизайнерськими засобами і методами дизайну. Тобто зміст дизайн-програм, дизайн-концепцій формується завжди у середині естетичної позиції, саме тому художнє органічно входить у дизайн практично у всіх його
проявах і, звичайно ж, у другу форму професійного дизайну. У проблемі співробітництва дизайнера з
товаровиробником щодо вирішення задач таких типових для бізнесу, як прогнозовані і поточні ринкові
ситуації; робота зі споживачами – вивчення платоспроможності потенційних покупців; робота з товарним ринком, інші аспекти співробітництва з проблем виробництва, попиту і збуту – дизайнер повинний
діяти, усвідомлюючи свою важливу роль у формуванні економічної політики тієї фірми, тієї товаровиробничої структури, з якою співпрацює дизайнер. Звичайно, така глибока і всебічна участь дизайнера
у всіх сферах діяльності товаровиробника вимагає високого професіоналізму, загальної ерудиції, організаторських здібностей дизайнера.
Якщо коротенько підвести підсумок щодо загального стилю роботи таких яскравих представників, наприклад, американського дизайну (зокрема, у період 20-30-х років ХХ століття) як Р. Лоуї, У.Д.
Тіг і Г. Дрейфус, європейського дизайну як П. Беренс, то можна відзначити наступне. Для таких дизайнерів характерне цілеспрямоване прагнення не тільки створити сучасний високоякісний продукт або
комплекс у предметному середовищі, або послуги, але і вирішити їх на конкурентоздатному рівні як
вже товарну продукцію, що має серйозні перспективи для успішного збуту, одержання планованого
прибутку, тобто характерна продумана цінова політика, врахування переваг споживчих якостей, орієнтація на визначені групи споживачів – покупців, виявлення й обґрунтування своєї ніші у товарному ринку.
Можна з великою часткою вірогідності констатувати, що на жаль, у СРСР і природно, Україні
велика кількість цікавих комплексних системних дизайн-розробок, вивірених методологічно і методично на рівні дизайн-програми, були приречені на забуття, не були реалізовані. Усе це було пов'язано зі
специфікою тієї економічної системи, у якій створювалися і частково реалізувалися ці розробки. Створення організаційних програм у рамках цілісних дизайн-програм, наприклад, таких як дизайн-програма
"Союзэлектроприбор" або "Вторсырье" виглядають дуже переконливими, ретельно і професійно розробленими. Не маючи такого важеля як об'єктивна необхідність забезпечення конкурентоздатності
продукції, відсутність реальної участі дизайнерів-авторів розробки у всьому циклі випуску відповідної
продукції і оргпрограми не могли дати бажаного результату – і це незважаючи на дуже високий професійний рівень дизайнерських команд, що розробляли дизайн-програми.
У багатьох дослідженнях українського дизайну 90-х років ХХ століття простежується (за змістом і результатами) думка, що дизайн фактично давно себе затвердив і повинен усвідомлюватися як
економічна категорія. Загальна стагнація української промисловості цього періоду і фактично збере-
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жена стара система управління при відсутності реальної державної підтримки й одночасно декларативна констатація важливості дизайну для Української економіки – усе це в комплексі не могло не позначитися негативно в Україні на розвитку, зокрема, другої форми дизайну – будемо його називати тепер
бізнес-дизайн. Цілий ряд найцікавіших дизайн-розробок професіоналів, зокрема, Національного науково-дослідного інституту дизайну, не був реалізований тільки через те, що дизайнери не могли виступати як суб'єкти економіки. На державному рівні не установився ще культ піклування щодо
обов'язкового економічного благополуччя України і тим більше ефективності і результативності ініціатив, зокрема дизайну, що мають істотну перспективу економічної і політичної віддачі для держави.
Початкова орієнтація на економічну ефективність дизайну в США і закріпила за ним назву "комерційний дизайн", що трохи з негативним відтінком сприймалося наприкінці 20-30-х років ХХ століття,
і у Європі (БАУХАУС) і в СРСР (ВХУТЕМАС), де були трохи інші творчі установки, що відповідають
духу реальних економічних умов цих країн, які вже склалися, традицій і визначеного політичного клімату. Було достатнє підстав другу форму дизайну називати також "діловий дизайн". Так і трактує його
В. Пузанов [3], фактично мова йде, у першу чергу, про американський комерційний дизайн і європейський досвід, наприклад в особах М. Тонета, П. Беренса. Справедливо акцентується увага на пріоритетності економічної ефективності дизайну, його органічному включенні в процес бізнесу, і нарешті,
уміння взяти "на себе" усю ділову практику щодо даного бізнесу. Вже в 60-70-х роках ХХ століття вивчалася потреба і з'явилася практика, наприклад, екологічного дизайну, що своїм змістом і орієнтацією на екологічну проблематику в існуючій у світі технічній експансії актуалізував, розширив
проблематику й об'єктність дизайну, давши новий поштовх розвитку другої форми дизайну.
Але поняття "діловий дизайн", як і попередні "нон-дизайн", "тотальний дизайн", не досить повно відбиває сутність, специфіку другої форми дизайну. Ось які з цього питання аргументи. Поняття
"бізнес" (англ. business) – економічна діяльність, що дає прибуток, або будь-який вид діяльності, що
приносить прибуток, або навіть визначену вигоду – склалося в англомовному світі і досить швидко
стало понятійним надбанням практично в усьому світі.
У російській мові поняття "дело" трактується в першу чергу як робота, заняття і діяльність. Крім
того, є значна кількість і інші трактування поняття "дело": спеціальність, коло знань, потреба, підприємство, зібрання документів, судовий розгляд тощо. В українській мові російському поняттю "дело"
відповідають "діло" та "справа". Тобто діло та справа сприймаються, начебто, синонімами. Але слово
"діло" в першу чергу сприймається як поняття "робота". В той же час слово "справа" це більш широке
поняття – це робота, а також заняття. Одночасно заняття – це діяльність, що трактується як робота,
праця, турбота, зусилля.
І ще, поняття "справа" трактується як, наприклад, "судова справа" чи "зібрання документів". А
слово "діловий" трактується, наприклад, як "маючий досвід в ділах", "знаючий", "тямущий"; ще приклад, ділові папери. Як бачимо, у понятті "бізнес" підкреслюється результативність діяльності – а саме: те, що приносить прибуток, що дає прибуток чи вигоду. А в понятті "діло", відповідно до його
тлумачення, немає акценту на комерційний аспект або результати, що властиві ринковим відносинам.
Ну, а поняття "діловий" взагалі тлумачиться як: знаючий справу; придатний для обробки (діловий ліс) і той, що стосується службової діяльності. Як бачимо, поняття "діловий дизайн" з урахуванням
наведеної аргументації звучить менш об’ємно, ніж "бізнес-дизайн". Саме тому і пропонується для другої форми дизайну назва "бізнес-дизайн" (як подальший розвиток понять: нон-дизайн, тотальний дизайн, діловий дизайн). У дизайні на рівні менталітету і генезису діяльності закладена, зокрема,
орієнтація на конкурентну якість продукції, послуг, прагнення до доцільної організації і реалізації бізнес-діяльності, властиво оперативне реагування на ринкові ситуації, вміння їх прогнозувати; гнучкий і
вишуканий маркетинг, прагнення до чіткого визначення потенційних споживачів – покупців і своєї ніші
в товарному ринку.
Ще в 60-ті роки ХХ століття один з теоретиків дизайну Н.В. Воронов, говорячи про дизайн систем
відзначав: "Дизайнер-організатор з добре розвинутим" соціальним чуттям", як говорять американці, – от
хто повинен стояти на чолі розробки дизайну системи" [1]. Бізнес-дизайн є найбільш успішним, зокрема,
тоді і там, де дизайнер, формуючи свою інновацію для ринку, усвідомлює, що успішний і безперебійний
товаро-грошовий обіг багато в чому залежить від ринку комплектуючих виробів, сучасних технологій і
матеріалів, тому що ці категорії забезпечують якість проміжних складових і кінцевого продукту-виробу
або послуги як результатів дизайн-розробки.
Бізнес-дизайн завжди передбачає не тільки і не стільки рішення внутрішніх професійних проблем, а й всього комплексу проблем успішної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки:
витрат на проектування і виробництво; проблем робочих місць, освоєння нової ніші на ринку; проблем
конкуренції з фірмами, що випускають аналогічну продукцію проблем ціноутворення, комплектуючих
матеріалів, усіх видів ресурсів, технологій тощо. Бізнес-дизайн, органічно існуючи в системі товарногрошових відносин, знаходиться в постійному поглибленому творчому процесі вивчення запитів споживача-покупця, виявляючи часом приховані важелі споживчих стимулів і мотивацій, використання
яких дозволяє знову зробити бізнес успішним.
Традиційні методи дизайну європейського стилю мало чуттєві до проблематики ринку, хоча глибоко
сприймають у першу чергу соціально-культурні аспекти життя суспільства. Американський дизайн завжди
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більш гнучко й оперативно реагував на ринкові і соціальні процеси і часто досить ефективно пропонував відповідні рішення. Одним із ключових аспектів у творчому процесі бізнесу-дизайну (друга форма дизайну) є
включення всього спектру проблем ціноутворення в проектування і реалізацію дизайнерського задуму до
прилавка і покупця, коли враховується, як вихідна, платоспроможність потенційного споживача.
Будь-яка концепція бізнесу спирається і розвивається на основі концепції продукту або послуг,
що розробляється дизайнером, що підвищує відповідальність його з урахуванням перспектив успішної
реалізації дизайн-задуму. Формування сучасних напрямків розвитку дизайну стає більш обґрунтованим і зрозумілим в контексті осмислення існування і взаємозв'язку двох форм професійного дизайну,
що інтегруючи, на практиці усвідомлюються як цілісна, складна багатопланова й універсальна науково-проектна діяльність – дизайн, метою якої є включення продуктів промисловості, інших об'єктів людської життєдіяльності у світ людської культури, участь у гуманізації і гармонізації предметного
середовища існування, різних сфер діяльності.
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МОЛОДІЖНИЙ ХОР "СВІТИЧ" – ОСЕРЕДОК МУЗИЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА
НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті міститься теоретичне узагальнення багаторічного досвіду музично-просвітницької
діяльності молодіжного хорового колективу "Світич" у Ніжинському державному університеті імені
Миколи Гоголя.
Ключові слова: музичне просвітництво, молодіжний хор, естетично-розвивальний, концертно-виконавський, творчо-представницький.
In this article there is a theoretical generalization of long-term experience of musically elucidative
activity of youth choir "Svitych" in the Nizhyn State Gogol University.
Keywords: musical elucidative, youth choir, beautifully-developing, concert-carrying, creativelyrepresentative.
У контексті відродження нації, розвитку національної самосвідомості, демократизації і гуманізації
суспільства зростає роль українського музичного мистецтва як складової художньої культури, як носія
естетичних ідеалів, духовності, як провідного чинника психологічного та емоційного впливу на духовний
світ особистості, одного із системоутворюючих чинників в освітньо-культурологічному процесі.
Мета державної політики в Україні щодо розбудови культури та освіти полягає у створенні
умов для духовного становлення особистості і творчої самореалізації кожного громадянина, всебічного естетичного виховання покоління людей, здатних оберігати й примножувати цінності національної
культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну,
соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
У зв’язку із цим особливого значення набуває підготовка у вищих навчальних закладах кваліфікованих спеціалістів, покликаних втілювати у життя стратегічні ідеї культурної та освітньої політики
України у ХХІ столітті. Провідна роль у вирішенні цих завдань, поряд із фаховими навчальними закладами, покладається на факультети культури і мистецтв класичних університетів та безпосередньо на
творчі підрозділи і художні колективи, що входять до їх структури та здатні поширювати високохудожні
зразки мистецтва, активно впливати на формування музично-естетичного досвіду студентської молоді
засобами музичного просвітництва.
Музично-просвітницька діяльність є безперервним, соціально обумовленим процесом музичноестетичного впливу на особу з метою формування художніх смаків, стійких поглядів і переконань, активного
відношення до музики. Дане визначення відображає сутність її як багатопланового явища, якому властива
єдність виховного, освітнього та організаторського впливу на аудиторію. В численних наукових дослідженнях
(Г. Бирженюк, О. Бенч, В. Дряпіка, Т. Жданова, М. Загайкевич, М. Каган, Л. Кожевникова, Л. Корній, А. Ла© Шумська Л. Ю., 2010
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щенко, М. Лещенко, Л. Масол, О. Олексюк, Л. Пархоменко, О. Рудницька, О. Щолокова, І. Ярошенко та ін.)
висвітлено різні аспекти феномена музично-просвітницької діяльності, у тому числі питання здійснення її у
вищому навчальному закладі (В. Андрєєв, Н. Афонін, Б. Бадмаєв, Л. Жарков, М. Зеленецький, І. Зимняя,
О. Леонтьєв, В. Петрушин та ін.). Аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновки про певні пріоритетні
спрямування у галузі музичного просвітництва в Україні та особливості процесу залучення молоді до музично-просвітницької, культурно-пропагандистської діяльності.
Водночас звертають на себе увагу існуючі у соціокультурній сфері суперечності між інтенсивним впливом так званого шоу-бізнесу на свідомість і буття студентської молоді та завданнями, що
ставить перед вищою школою держава щодо формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти. Майбутнє нашого
народу залежатиме від змісту цінностей, що закладаються в орієнтири молодих людей та від того,
якою мірою духовність стане основою їх життя. У зв’язку із відродженням нації, розвитком національної самосвідомості, демократизацією і гуманізацією суспільства залишається незмінно актуальною
проблема формування творчої особистості шляхом підсилення організаційно-виховної, культурноосвітньої роботи серед студентської молоді, залучення найбільш талановитих її представників до реалізації ідей українського музичного просвітництва за принципом синтезу традиційного та інноваційного.
Актуальність даної проблеми визначила об’єкт нашої уваги – музично-просвітницьку діяльність
молоді у сучасному вищому навчальному закладі, та предмет дослідження – безпосередню участь
студентів у Молодіжному хорі "Світич", що став продовжувачем музично-просвітницьких традицій Ніжинської вищої школи.
У різні часи у Ніжинській вищій школі музично-просвітницька діяльність посідала найважливіше
місце, що сприяло формуванню освітнього та культурного авторитету навчального закладу як духовно-мистецького виховного осередку. З моменту створення у Ніжині музично-драматичного товариства
(1888), яке ставило за мету збільшити потяг населення до драматичного і музичного мистецтва та
розвинути художні смаки мешканців міста, Ніжинська гімназія вищих наук стала потужним просвітницьким
центром. Музично-драматичні постановки, музично-літературні вечори, камерно-інструментальні та вокальні концерти, багатожанрова сценічна практика симфонічного оркестру та хору створили відповідне
творче середовище. Усі щотижневі заходи з пропаганди музичних цінностей, що здійснювалися безпосередньо студентами та викладачами для жителів Ніжина, згодом стали невід’ємною складовою
філософсько-естетичної концепції навчального закладу та, з часом, переросли у традиційний своєрідний філармонічний центр культурного буття.
Інтенсифікація хорового руху у Ніжинській вищій школі різних часів пов’язана з еволюційними
процесами у царині культурно-мистецької парадигми України та асоціюється з іменами Федора Проценка, Віктора Іконника, Вітора Устименка, Лії Тевзадзе, Миколи Буравського. Вагомим внеском у розвиток музичного просвітництва засобами хорового мистецтва стала творча діяльність багатьох
відомих митців – Анатолія Лащенка, Мстислава Юрченка, Валентина Кокодія, Лариси Вишневої. Кожен із цих талановитих диригентів увійшов в історію Ніжинського хорового виконавства індивідуальним стилем, неповторною мистецькою харизмою, прагненням відображати у своїй професійній
діяльності художньо-світоглядні тенденції свого часу; їх високий професіоналізм у поєднанні із самовідданим ставленням до хорової справи стали детермінантою інтенсивного розвитку хорових традицій
Ніжинського університету як навчального закладу, що за 200-річну історію свого існування завжди був
невід’ємною рушійною складовою національних культурно-освітніх процесів.
В українській музичній культурі концертні хорові колективи традиційно вважалися осередками
музичного просвітництва, яким притаманні невичерпні можливості (згадаємо хори Дмитра Котка, Григорія Давидовського, Василя Завадського, Петра Гордовського, Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича,
Олександра Кошиця, Нестора Городовенка та ін). Специфіка хорової музично-просвітницької діяльності зумовлена самою природою хору як синтетичного масового, загальнодоступного виконавського
жанру, центру духовного становлення, розвитку творчих здібностей його учасників. Тут виховний процес здійснюється в умовах живої, безпосередньої співпраці, яка сприяє позитивній емоційності, співпереживанню, співучасті. У порівнянні із засобами масової інформації (радіо і телебачення), де
спілкування носить опосередкований характер, в умовах хорової співтворчості слухачі одержують художню інформацію безпосередньо від виконавців у момент їх виступу.
Специфічною особливістю музично-просвітницької роботи хорового колективу є також наявність зворотного зв’язку, що дозволяє оперативно діагностувати характер сприйняття музики і відповідним чином впливати на аудиторію. Це дає можливість не тільки виявляти рівень музичних потреб,
інтересів і смаків слухачів, але й здійснювати цілеспрямований вплив на формування і розвиток їх
смаку у потрібному напрямі, ширше використовувати принцип диференційованого підходу до того або
іншого типу аудиторії.
У 1993 році центром музичного просвітництва у Ніжинському державному університеті імені
Миколи Гоголя стає Молодіжний хор "Світич", створений як колектив, що має власну творчу програму
та засоби її втілення, прагнення бути дієвим творцем сучасного музичного буття України. Цей період в
історії нашої держави став часом становлення її незалежності, переосмислення співацьких традицій
нашого народу і відродження національної духовної хорової спадщини. За визначенням А. Лащенка, у
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першому десятилітті незалежної України хорове мистецтво "опинилося у просторі з вочевидь існуючою поляризацією суспільного середовища, зокрема конфліктністю масових та елітарних художніх
цінностей. У цьому контексті хоровий рух природно взяв на себе функцію примирення цих полюсів.
Знову-таки закономірно, що на перший план вийшов і найефективніший засіб впливу на свідомість
людини – духовна хорова музика" [4, 90].
Саме тому хоровий колектив, що виник у таких соціальних обставинах у Ніжинській вищій школі, отримав назву "Світич" (визначається як церковна люстра, велика свічка, смолоскип, свічник або у
переносному сенсі як той, хто є носієм правди, волі, освіти). Таким чином, у самій назві хору була закладена художньо-культурологічна установка на відтворення ідеї українського національного музичного просвітництва. Мистецька концепція колективу спрямована на втілення високої мети – "формування
духовності та національної самосвідомості молоді в незалежній Українській державі" [2,71] на засадах
музичного просвітництва. Окреслились завдання музично-просвітницької діяльності Молодіжного хору
"Світич": збереження національної традиції академічного хорового співу у Ніжинській вищій школі, відродження української церковної музики, популяризація української та світової класичної хорової музики, національного фольклору та, у світлі зовнішньої державної політики, участь студентської молоді у
програмах інтеграції національного хорового мистецтва у Європейське культурне середовище.
У процесі розвитку та становлення Молодіжного хору "Світич" виокремились три основні напрями
музично-просвітницької діяльності колективу: 1) естетично-розвивальний; 2) концертно-виконавський;
3) творчо-представницький.
Естетично-розвивальний напрямок музично-просвітницької діяльності Молодіжного хору "Світич" припускає розвиток творчих здібностей студентської молоді – співаків хору, залучення їх до створення духовних цінностей, розуміння причетності до збереження та розвитку академічної традиції
хорового співу. Культурологічні та педагогічні засади функціонування хорового колективу створюють
унікальні умови для ефективності процесу оволодіння культурою професійної діяльності та умілості
майбутнього фахівця на основі реалізації художньо-педагогічних здібностей у музично-просвітницькій
діяльності, а також забезпечують єдність основних компонентів готовності майбутніх фахівців до музично-просвітницької діяльності: мотиваційно-цільового, змістово-процесуального, інтеграційнорефлексивного.
Вирішальним чинником у реалізації цих завдань є багатовекторна репертуарна стратегія диригентів, які спрямовують та систематизують знання студентів-хористів, формують їх мистецькі смаки та
духовні ідеали, перетворюють їх на творців живої хорової музики, здатної естетично впливати як на
самих виконавців, так і на слухацьку аудиторію. Одним з перших уподобань у виборі репертуару хору
стало звернення до української церковної музики, що відповідало загальнонаціональній ідеї відродження духовної спадщини, яка була втрачена для декількох поколінь українців у часи радянської
влади. Хорові партитури М. Дилецького, М. Березовського, А. Веделя, Д. Бортнянського, М. Лисенка,
М. Леонтовича, М. Вербицького, К. Стеценка, А. Гнатишина відкрили для молодих співаків цілий пласт
українського класичного хорового мистецтва, а у деяких випадках надали можливість стати першими
виконавцями маловідомих творів. З іншого боку, сенсо-утворюючою детермінантою змісту естетичнорозвивального напрямку музично-просвітницької діяльності хору являлись визначні культурномистецькі акції, які спонукали до вивчення та виконання українських духовних піснеспівів XVII–ХХ століть. У контексті цих суспільно-культурологічних спрямувань "Світич" став учасником ряду Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів, серед яких найбільш значущими можна вважати
Міжнародний хоровий конкурс духовної музики "Магутни Божа" у м. Могильові (Білорусь), Міжнародний фестиваль "Максим Березовський та музична культура XVIII століття" з нагоди 250-річчя з дня
народження композитора, Всеукраїнську наукову конференцію до 230-річчя з дня народження А. Веделя, XVII Міжнародний конкурс Музики Церковної в місті Хайнувка (Польща), Міжнародну наукову
конференцію "Музика і Біблія", присвячену другому тисячоліттю Християнської доби (Київ), 48-й та 50й Міжнародні фестивалі духовної музики "VIRGO LAURETANA" (Італія). Об’єктивно-реальним результатом цієї діяльності хору можна також вважати запис духовних творів з репертуару колективу у фонд
Національної радіокомпанії України.
Осучаснення цієї ланки репертуару завдячує включенням до програми хору творів Л. Дичко, В.
Степурка, Г. Гаврилець, самобутність яких відрізняється злиттям канонічної традиції із виражальними
прийомами сучасних композиторських технік.
Обов’язковим компонентом репертуару хорового колективу є безліч обробок народних пісень
та хорові твори українських композиторів: С. Гулака-Артемовського, П. Ніщинського, М. Леонтовича,
О. Кошиця, С. Людкевича, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, Г. Майбороди, Л. Дичко, Є. Станковича,
В. Степурка, А. Кушніренка, Є. Козака, А. Кос-Анатольського, А. Авдієвського, І. Шамо, М. Шуха, В. Зубицького, Т. Петриненка, В. Стеценка, М. Гобдича, О. Бондаренка. Цей блок є найвагомішим компонентом
цілепокладання хорової практики "Світича" щодо виховання у молоді національної самосвідомості,
почуттів національної ідентичності, патріотизму, любові до Батьківщини. У репертуар "Світича" включені класичні обробки народних пісень – різноманітні за характером, за відповідністю календарному
циклу, висвітленню сторінок української історії та побуту. Хори з українських опер, кантат, хорових
концертів та інших циклічних форм закріплюють знання студентів з історії української музики, аналізу
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музичних творів, формують їх уявлення про сучасні форми та жанри національної хорової музики, про
її стильові ознаки та виражальні можливості.
Виразною сторінкою репертуару Молодіжного хору "Світич" є шедеври світової класичної музики, що представлені творами Я. Аркадельта, Ж. Бізе, Й. Брамса, Р. Вагнера, Дж. Верді, Дж. Гершвіна, О. Лассо, П. Масканьї, Ф. Мендельсона-Бартольді, В.А. Моцарта, К. Орфа, Дж. Россіні, Р. Шумана,
Я. Сікульського, Р. Твардовського, Е.Л. Уеббера, Г. Форе, С. Франка, П. Чайковського та ін. Концертна
інтерпретація творів зарубіжної хорової класики збагачує музичний світогляд молодих співаків, сприяє
ефективному накопиченню виконавського досвіду, відшліфовує вокальну техніку, створює у молодіжному колективі відчуття причетності до загальнолюдських мистецьких цінностей та світового культуротворчого простору.
Концертно-виконавський напрямок є основною метою діяльності Молодіжного хору "Світич" та
передбачає створення культурно-просвітницьких проектів і концертних програм, спрямованих на розвиток і пропаганду українського хорового мистецтва, кращих зразків світової музики; подальший розвиток традицій академічного хорового виконавства і культури в цілому у Ніжинській вищій школі.
Хорові концерти – найпоширеніша і доступна форма музичного просвітництва. Їх мета – широка популяризація хорової класичної музичної спадщини, народної музики і творчості сучасних вітчизняних і
зарубіжних композиторів. Умілий підбір номерів, продумана режисура роблять концертні виступи хору
ефективним засобом дії на глядачів, сприяють формуванню у них високих художніх смаків. За сімнадцятирічну історію колективу сформувалися та отримали апробацію різновиди концертних виступів, що
відбивають як загальнонаціональні та загальноєвропейські тенденції хорового руху, так і етапи професійного сходження колективу, його творчих пошуків.
Класифікація концертних виступів хору виглядає наступним чином:
– сольний номер у збірних концертах регіонального та всеукраїнського рівнів, який є елементом великої контрастної різножанрової шоу-програми та має включати яскравий, самобутній хоровий
твір, ефектні сценічні костюми, залучення прийомів сценічного руху, сучасних акустичних інструментів.
Такою специфікою вирізняються у виконанні хору фрагменти з хорового концерту В. Зубицького "Гори
мої", хорова композиція "Народні мелодії" та хоровий ремікс "У ритмах полум’яного серця" в аранжуванні М. Шумського, молодіжна хорова фантазія Я. Сікульського "Лев спить уночі", фрагмент мюзиклу
Е.Л. Уеббера "Кішки" тощо;
– участь у тематичних концертах, що проводяться у зв’язку із визначними державними святами та
ювілейними датами. Як правило, на такому концерті хор виступає з відносно самостійним блоком хорових
творів, який має свою цілісність, завершеність, синтетичність, образність. У змісті такого виступу хору "Світич" передбачається відповідність репертуару тематиці заходу, рівню сприйняття слухацької аудиторії, а
також можливість за невеликий проміжок часу повноцінно представити виконавську майстерність молодіжного хору. Традиційними для хору "Світич" стали виступи у концертах, що викликані потребами соціального попиту – це виступи з нагоди Дня працівника освіти та науки України, Міжнародного жіночого свята 8
Березня, з нагоди Міжнародного дня студента, Міжнародного дня Біблії, виступи у концертах-реквіємах,
концертах-інтерв’ю, ювілейних концертах видатних музичних діячів, закладів та установ тощо;
– моноконцерт – самостійний виступ хору "Світич" із різноплановою програмою в поєднанні із
усними анотаціями, коментарями. У такій формі діяльності хору найширше розкриваються музичнопросвітницька функція хорового мистецтва. Особливість моноконцертів полягає у тому, що учасники
хору не тільки співають у хорі, але й самі розповідають про гастрольні поїздки, про враження від спілкування з композиторами, музикантами та видатними діячами культури і мистецтва;
– звітні концерти мають за мету всебічно продемонструвати досягнення Молодіжного хору
"Світич", зробити підсумок навчально-творчої роботи за певний період, позиціонувати солістів хору,
виконавські групи. У такому концерті доречна участь ведучого-музикознавця, що може надати професійний коментар, оприлюднити інформацію про творчий доробок колективу та змістовні особливості
концертної програми;
– лекції-концерти різних типів: монографічні (тобто такі, що висвітлюють хоровий доробок
окремого композитора, наприклад А. Веделя, М. Леонтовича, О. Кошиця, Л. Дичко, Є. Станковича),
оглядові (присвячені різноманітним жанрам музики, видатним подіям та явищам музичного життя).
Позитивна якість лекцій-концертів полягає у тому, що вони надають можливість дати повні та систематичні знання з конкретної проблеми музичного мистецтва.
Творчо-представницький напрямок музично-просвітницької діяльності Молодіжного хору "Світич" уособлює участь колективу у багатьох хорових фестивалях, конкурсах, синтетичних культурномистецьких проектах місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Виступи хору у таких заходах
об’єднує презентаційне цілепокладання – це представлення хорової традиції факультету культури і
мистецтв Ніжинського університету, міста Ніжина, Сіверського регіону, а на міжнародних сценах –
українського національного хорового мистецтва. Як правило, подібні форуми надають можливості кожному колективу всебічно продемонструвати свою виконавську майстерність, що передбачено, окрім
інших умов, також і в обсягах наданого сценічного часу (від 20 до 40 хвилин чистого звучання). Варіативність таких виступів визначається, насамперед, програмними засадами кожної окремої акції: фольклорний фестиваль або відповідна категорія хорового конкурсу, конкурс або фестиваль духовної
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музики, молодіжний або студентський музичний фестиваль, міжнародні науково-практичні конференції, заходи української та польської діаспори.
До найбільш вагомих досягнень творчо-представницького напрямку музично-просвітницької
діяльності Молодіжного хору "Світич" слід віднести участь у конкурсах:
– Міжнародному хоровому конкурсі духовної музики "Магутни Божа" з програмою українських
церковних піснеспівів (Білорусь, 1995 р.);
– ІІІ Всеукраїнському хоровому конкурсі ім. М. Леонтовича з програмою хорових творів М. Леонтовича та сучасних українських композиторів (1997 р.);
– XVII Міжнародному конкурсі Музики Церковної з програмою "Антологія українського церковного співу" (Польща, 1998 р.);
– І Міжнародному хоровому конкурсі "Голоси над Гардою" із програмою сучасної української
хорової музики (Італія, 1998 р.);
– І Міжнародному хоровому конкурсі ім. Й. Брамса у категорії камерних хорів із програмою творів західноєвропейської хорової музики епохи романтизму (Німеччина,1999 р.);
– І Всесвітній хоровій Олімпіаді "Лінц – 2000" у категорії камерних хорів з комбінованою програмою, що включала зразки класичної та сучасної зарубіжної музики і твори сучасних українських
композиторів (Австрія, 2000 р.);
– ІІ Міжнародному хоровому конкурсі ім. Й. Брамса у категорії "Сценічний фольклор" із творами сучасних українських композиторів "неофольклорної хвилі" (Німеччина, 2001 р.);
– ХХІ Міжнародному хоровому фестивалі-конкурсі у м. Ніш у категорії молодіжних хорів з програмою класичних обробок українських народних пісень (Сербія, 2006 р.);
– V Міжнародному хоровому конкурсі ім. Й. Брамса у категорії "Молодіжні хори" зі спеціальною
програмою "Сучасний хоровий театр" (Німеччина, 2007 р.).
Таким чином, ми визначаємо, що участь студентів у творчому колективі, яким є Молодіжний
хор "Світич", формує позитивну мотивацію у майбутніх вчителів музики до самостійного втілення ідей
музичного просвітництва у їх подальшій професійній діяльності. Взаємодія трьох напрямів музичнопросвітницької діяльності Молодіжного хору "Світич" створює цілісну систему виховної дії музичного
мистецтва, що ефективно впливає на рівень підготовленості студентів у цій сфері. Такий рівень підготовленості характеризується: прагненням глибшого пізнання різних явищ музичного мистецтва, різноманітним
комплексом художніх знань; високою розвиненістю комунікативних здібностей; неповторністю інтерпретацій зразків хорового та пісенного мистецтва; сформованістю психологічного досвіду встановлення зв’язку
із слухацькою аудиторією; цілковитим володінням уміннями щодо організації та проведення музичнопросвітницьких заходів; потягом до самовдосконалення шляхом системного підвищення рівня музичноестетичної обізнаності.
Викладене дає підстави вважати музично-просвітницьку діяльність однією з головних складових професійного та духовного становлення студентської молоді і важливою ланкою навчальновиховного процесу сучасної вищої школи. Адже сучасна школа потребує педагога-вихователя, організатора дозвілля молоді, який має готувати культурно-просвітницьке середовище для широкого сприйняття музичного мистецтва.
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ТВОРЧІ ПРИНЦИПИ ТА ПРОФЕСІЙНІ РИСИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ГРИ НА ФЛЕЙТІ
У статті розкриваються глибокі традиції національної флейтової школи, які ґрунтуються
на творчих принципах та професійних рисах, притаманних видатним постатям українських виконавців-флейтистів, які стояли у витоків вітчизняного мистецтва гри на флейті.
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The article tells about the deep traditions of national flute school, which are based on certain
principles and professional features, and were characterized by prominent Ukrainian flutists, who were
standing at the beginnings of the National Flute Art.
Keywords: Ukrainian Flute School, A.F. Protsenko, V.S .Antonov, D.M. Bida, O.S. Kudryashov.
Актуальність даної статті визначає та обставина, що в порівнянні з іншими, більш вивченими
галузями музичного мистецтва України, флейтове виконавство залишається найбільш недослідженою
ланкою. Значні досягнення та багата історія українського флейтового мистецтва потребує серйозного
вивчення та висвітлення в незалежній Україні, тому що з огляду на фрагментарну та розрізнену інформацію ці знання можуть бути втрачені назавжди.
Метою дослідження є підтвердження того факту, що в Україні з самого зародження професійної музично-концертної діяльності існувала своя, вітчизняна школа флейтового виконавства з яскравими і непересічними особистостями. Справжній розквіт якої завдяки спадкоємності і глибоким
традиціям, що ґрунтувалися на певних творчих принципах та професійних рисах, стався у другій половині ХХ століття, але в наслідок ототожнення зі всім радянським мистецтвом гри на духових інструментах залишився непоміченим, з огляду на що детального висвітлення задля історичної правди і
підняття престижу вітчизняного флейтового виконавства.
Основні творчі принципи сучасної української флейтової школи були сформульовані її основоположником, людиною, яка заклала підвалини розвитку всього національного мистецтва гри на флейті, видатним українським флейтистом й педагогом, заслуженим артистом УРСР, професором
Київської консерваторії Андрієм Федоровичем Проценком (1902-1984). Орієнтуючись на спогади сучасників, які чули гру А. Ф. Проценка та інших видатних вітчизняних флейтистів ХХ століття, ми також
можемо визначити основні професійні риси української флейтової школи.
Сучасники завжди з захопленням говорили про гру А. Ф. Проценка, особливо наголошуючи на
довершеності таких її компонентів, як технічна майстерність, бездоганний художній смак та неймовірне відчуття темпоритму. Ось що писав про А. Проценка 1950 року видатний радянський диригент Арій
Пазовський: "Вважаю його видатним музикантом-художником, який завжди був окрасою оркестру.
Великою насолодою було працювати з А.Ф. Проценком – чудовим, тонким музикантом, солістомінструменталістом високої культури й найвищої кваліфікації. Для виконавського стилю Андрія Федоровича притаманна велика внутрішня культура, відчуття цілісності мелодійного образу. У кожну фразку,
кожну деталь, кожну ноту він вкладав натхнення артиста й художню завершеність майстра. Усі флейтові соло у виконанні Андрія Федоровича звучали яскраво, викінчено, артистично. Другою, не менш
важливою рисою виконання А. Проценка було глибоке розуміння художнього ансамблю, відчуття сили
ритму, організуючого первня в музичному виконавстві. Стосовно цього я вважаю Андрія Федоровича
Проценка одним з найвидатніших майстрів-виконавців радянської оперно-симфонічної оркестрової
культури. Я можу тільки жалкувати, що обставини перервали нашу спільну працю. Проценко – художник за покликанням, відданий благородній справі розвитку радянського музичного мистецтва" [5].
Видатний український диригент В. Тольба оцінював гру А. Проценка так: "Для його виконавського стилю характерні ритмічна дисципліна й глибоке розуміння всебічного значення ритму. Мало хто
може зрівнятися з Проценком, коли йдеться про точність, чіткість і строгість малюнку, ритмічну пульсацію, артикуляцію, виразність музичного тексту. Для нього не існує деталей, найдрібніших елементів
нотного тексту, якими можна було б знехтувати. Ювелірна шліфовка деталей ніколи не порушувала
цілісності форми, безперервної течії думки. З іскрометною легкістю, блиском подвійного стакато він
виконував соло в "Скерцо" Мендельсона, "Польоті джмеля" Римського-Корсакова. Перлами й бісером
розсипалося його соло в опері "Ніч перед Різдвом". Звук флейти А. Проценка на рідкість цільний, округлий, чистий – без призвуків, природний і рівний у всіх регістрах, живий, тремтливий, але без зайвої
вібрації, компактний і тембристий, з гнучкою шкалою динамічних відтінків по всьому діапазону. Особливо виразний він при виконанні соло в класичних російських операх. Кришталева чистота інтонації,
© Шутко Ю. І., 2010
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вишуканий смак, проникнення у стиль твору, пластичність фразування, артистична вільність у межах
суворого ритму, ідеальне ансамблеве чуття зробили А. Проценка справжнім концертмейстером оркестру, його музичною совістю. Внутрішня заглибленість при зовні граничному лаконізмі музичної думки,
скульптурність фразування, "прополка бур’яну" – відкидання всього зайвого – притаманне виконавській манері А. Проценка й ставить його в один ряд з найкращими музикантами сучасності" [2, 169].
У своїх щоденниках Проценко так визначав свої педагогічні принципи: "Педагог має дати учневі знання, навички, забезпечити опанування інструментом, виховати радянського музиканта й громадянина, патріота, відданого своїй Вітчизні, який розуміє й любить велике мистецтво своєї
Батьківщини" [2, 51]. Так, творчим кредо професора під час роботи з учнями й студентами був принцип від простого до складного, від повільного до швидкого. Орієнтуючись на ці засади, він підбирав
художній та технічний матеріал і слідкував за тим, щоб наступний твір був складнішим за попередній.
Обов’язковими творами для студентів Київської консерваторії того часу були сонати й сюїти Й. С. Баха, концерти В. А. Моцарта та К. Стаміца, сонати Г. Ф. Генделя та Й. Кванца. Особлива увага приділялася романтичній музиці, зокрема "Баладі й танку сильфів" Й. Андерсена, "Кантабіле й престо" Дж.
Енеску, сюїті Б. Годара, концертіно С. Шамінад. А. Ф. Проценко вважав, що класичний репертуар допоможе студентам виробити правильний музичний смак і чітке уявлення про форму, а завдяки блискучій віртуозності романтичних творів вони досконало оволодіють технікою гри на інструменті.
Великий інтерес професор виявляв і до сучасної музики, зокрема творів радянських і українських композиторів, віддаючи перевагу останнім. У його класі постійно звучали: соната С. Прокоф’єва, сюїта
С. Василенка, концерт В. Губаренка, мелодія й вальс Р. Глієра, поема Ж. Колодуб [2, 167]. Слід наголосити, що всі ці твори написані саме в традиційній манері. Популярне на ту пору вживання багатьма
зарубіжними та вітчизняними композиторами нових виражальних засобів при написанні музики для
дерев’яних духових інструментів, різних шумових ефектів, сприймалося А. Ф. Проценком з негативною
іронією, адже він був передусім "яскравим представником виконавської школи академічного напряму",
як охарактеризував професора видатний диригент В. Тольба.
Як бачимо, професор А. Проценко мав чудовий художній смак і прищеплював його своїм вихованцям. Андрій Федорович справедливо вважав, що успіхи учнів насамперед залежать від того, чи
володіє ґрунтовними й глибокими знаннями їхній педагог, чи здатен він, покладаючись на власне розуміння пріоритетів у розвитку флейтового виконавства, направити свого студента на правильний
шлях в оволодінні музичним мистецтвом. А. Проценко був абсолютно переконаний, що розвиток технічної досконалості в жодному разі не повинен стати самоціллю, адже головне завдання кожного виконавця – це насамперед розкриття художнього змісту твору. Цим він кардинально відрізнявся від
своїх попередників, які на перше місце ставили саме технічний розвиток своїх учнів.
Особливо важливим моментом у становленні особистості майбутнього виконавця професор
А. Проценко вважав розвиток у ньому творчої ініціативи, самостійності, неординарного мислення, що
їх можна досягти завдяки розширенню кругозору учня. Андрій Федорович наголошував, що сучасний
виконавець гри на духовому інструменті повинен бути глибоко освіченою людиною й не зосереджуватися єдино на власному музикуванні. Потрібно добре знатися не лише на музичному мистецтві, але й
класичній літературі, живописі, архітектурі – усіх суміжних мистецтвах, вивчення яких розвиває інтелект митця.
Можемо стверджувати, що ці фундаментальні засади виховання майбутнього виконавцяфлейтиста, сформульовані професором А. Проценком, стали надзвичайно цінним надбанням для подальшого розвитку українського флейтового мистецтва й піднесли музикантів-духовиків на новий якісний рівень. Адже не секрет, що ставлення знаних музикантів і виконавців гри на інших інструментах до
духовиків було здебільшого презирливим. Про це свідчить той факт, що в дореволюційній Росії жоден
виконавець гри на духовому інструменті, який закінчив Московську консерваторію з великою чи малою
срібною медаллю, так і не був занесений на дошку пошани [6, 82]. Навіть П. І. Чайковський, незважаючи на те, що сам грав на флейті, вважав духові інструменти другорядними: "Є серйозні підстави передбачити, що в досить близькому майбутньому настане час, коли останні сліди самостійного
музично-історичного буття другорядних інструментів зітруться, коли в інструментальній музиці безроздільно царюватиме оркестр" [7].
Треба сказати, що незважаючи на бурхливий розвиток духового виконавського мистецтва в
Україні в першій половині ХХ ст., фундаментальних узагальнюючих праць у сфері теорії та методики
гри на духових інструментах ще не було. Дослідження в цій галузі відомих московських флейтистів
В. Цибіна та М. Платонова були незначними й не відображали повною мірою нові тенденції в грі на
флейті. Тому, зважаючи на високу освіченість А. Проценка, його ґрунтовне знання історії та теорії музики, культури взагалі та багато власних методичних напрацювань, керівництво консерваторії саме
йому доручило читати курс методики гри на духових інструментах.
У свій курс методики А. Проценко ввів абсолютно новий унікальний розділ – етику оркестрантів, оскільки був переконаний, що моральні норми поведінки людей, а особливо їхнє ставлення один
до одного, надзвичайно важливі для музикантів-ансамблістів, які гратимуть у симфонічних оркестрах,
де головним є вміння виконавця узгоджувати свою художню індивідуальність зі стилем та індивідуальними прийомами виконавців-партнерів.
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Так, А. Проценко був переконаний, що людина з низькими моральними якостями не може бути
хорошим музикантом. Коли в його класі студент грав погано, професор зауважував, що юному флейтистові потрібно змінювати характер, адже внутрішнє нутро людини та її творчість єдині. Яка людина в
повсякденному житті, така вона й у творчості, вважав Проценко. На підтвердження своєї думки він постійно повторював: "Звук має бути благородним, м’яким, красивим, округлим, забарвленим нескінченними відтінками переживань виконавця. Жоден вид мистецтва не впливає так на людину, як музика,
оскільки вона лине від серця до серця й торкається найпотаємніших струн душі людської" [2, 132].
Підсумовуючи, потрібно зауважити, що професор А. Проценко прожив яскраве мистецьке життя.
Він ставився до своєї флейти, як до живого створіння: за його власним висловом, старався грати на ній
так, щоб не зробити їй боляче. Для оркестру Київської опери він став справжнім лідером, на професіоналізм якого рівнялася решта музикантів. Нікому не нав’язуючи своєї творчої манери виконання, він володів
рідкісним даром заряджати оточення своїм творчим ентузіазмом, за що його з глибокою повагою величали
душею оркестру. Служіння Проценка високому музичному мистецтву було безкомпромісним, а вимоги, які
він ставив передусім до себе, потребували не тільки музичної обдарованості, але й щоденної наполегливої праці.
Прагнучи до постійного самовдосконалення, А. Ф. Проценко не проминав жодної нової ідеї, яка
з’являлася у виконавській практиці флейтистів, але водночас був противником сліпого наслідування
інших виконавських шкіл, справедливо вважаючи, що копія завжди гірша за оригінал. Володіючи бездоганним музичним смаком і фундаментальними знаннями у суміжних видах мистецтва, він прагматично відбирав усе найцінніше й значне, щоб потім застосувати у власному виконанні. Водночас митець
активно протестував проти будь-яких нововведень, які, на його думку, шкодили академізму класичної
музики, витлумаченому Проценком як абсолютно точне відтворення музичного тексту виконавцем.
Своїм завданням найбільшої ваги професор вбачав плекання вітчизняних традицій у флейтовому виконавстві задля збереження національної своєрідності української школи гри на флейті.
Естафету у справі розвитку творчих засад флейтової школи в Україні, від свого вчителя й наставника А. Ф. Проценка перейняв один з кращих його учнів Володимир Сергійович Антонов (1932 –
2006), який близько п’ятдесяти років пропрацював на посаді концертмейстера групи флейт оркестру
Київського оперного театру та довгий час очолював кафедру духових та ударних інструментів Національної музичної академії України.
Як видатний представник української національної музичної виконавської школи академічного
напряму, професор Антонов був палким прибічником збереження традиційної класичної гри на духових інструментах та якісного звучання всупереч, за його словами, чужій для нас західній манері електронно-вібраційної гри, яка, вважав він, завдала певної шкоди вітчизняному флейтовому мистецтву [2,
77]. Звук його флейти заворожував слухача яскравим оксамитовим тембром, а сам музикант був виконавцем-віртуозом, солістом високої культури з бездоганним відчуттям фрази та динаміки.
Іншим визначним українським флейтистом і яскравим представником національної школи був
Дмитро Михайлович Біда (1919-1979), який на жаль, після недовгого періоду роботи солістом оркестру
Київської опери переїхав до Ленінграда, де впродовж двадцяти років пропрацював на посаді першого
флейтиста заслуженого симфонічного оркестру Ленінградської філармонії. Ось яку творчу характеристику дав Д. Ойстрах Д. Біді як музикантові, якого глибоко поважав: "Творче життя Д. Біди різноманітне
й цікаве. Це один із талановитих і своєрідних митців славетного оркестру. Його гра дає величезне задоволення. Свобода й віртуозність у володінні інструментом поєднуються з винятковою свіжістю, чистотою звуку й привабливою манерою виконання. Мені довелося диригувати концертом (C-dur)
Моцарта для флейти й арфи з оркестром. Д. Біда не тільки вразив володінням технікою гри, але й показав, із якою наснагою й мудрістю треба грати музику Моцарта. Доказом великого таланту слугують
його грамзаписи концертів Вівальді, Онеггера, октету Стравінського та інших творів, в яких так радісно, прозоро, світло звучить флейта Д. Біди – видатного соліста заслуженого колективу" [1, 136].
Для сучасних українських флейтистів може видатися напрочуд дивним той факт, що в Україні
ще зовсім недавно, до середини 50-х років ХХ ст., на флейті не було звичаю прикрашати звучання вібрацією. Ні Проценко, працюючи в Києві, ні Прохачов у Львові прийом "вібрато" не застосовували [4].
Грав з вібрацією Дмитро Біда, але це в нього виходило природно, завдяки його прекрасному володінню скрипкою й глибокому розумінню першооснов якості звучання. Спеціально над вібрацією Біда не
працював – вочевидь, він це робив інтуїтивно, у неповторній авторській манері. Але Дмитро Михайлович досить скоро поїхав з України, тому коли на початку 60-х років у Києві з’явився музикант, який грав
на флейті з вібрацією, це викликало у місцевих духовиків щонайменше розгубленість. Цим флейтистом був випускник Московської консерваторії Олег Кудряшов (нар. 1936 р.).
Як влучно підмітила журналістка Ірина Драч у статті "Щоб музика звучала…", "Олег Кудряшов
зумів кардинально оновити вітчизняний стиль гри на флейті й першим досяг міжнародного еталона
звучання. На початку 60-х доля привела його до "Мекки флейти" – Парижа. Там він мав змогу опанувати всі тонкощі нової французької манери. Його сольні виступи після повернення мали сенсаційний
успіх. Слухачів захоплювала його особливо тепла, тремтливо вібруюча кантилена. З Олегом Кудряшовим на радянську сцену прийшла нова естетика флейтового звуку, феєрична техніка. Саме художня індивідуальність виконавця надихнула Губаренка на створення першого в українській музиці
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Флейтового концерту (1965). Кудряшов неодноразово виконував цей твір із Київським камерним оркестром під керуванням Антона Шароєва" [3].
Музикантові довелося зіткнутися з нерозумінням, а часом і відвертим глузуванням з боку українських флейтистів, вихованих на взірцях німецької школи гри на флейті, а також з їхнім надмірним консерватизмом, викликаним певною ідеалізацією виконавського почерку А. Ф. Проценка. Колеги артиста були не
готові до сприйняття іншої, абсолютно чужої на ту пору не тільки в Україні, але й в усьому СРСР, французької виконавської манери. Незважаючи на це, Олег Кудряшов завойовував своєю грою на концертах усе
ширше коло прибічників, зокрема й серед композиторів, диригентів, музикознавців. Ось що казав про нього
композитор А. Я. Штогаренко, який під враженням від гри Олега Кудряшова написав Дивертисмент для
флейти з оркестром: "О. Кудряшов – чудовий музикант-виконавець, тонкий інтерпретатор класичного й
сучасного репертуару. Його концертні виступи користуються незмінним успіхом. Він грає не тільки в оркестрі, але й провадить велику концертну діяльність із Київським камерним оркестром, гастролює містами
України, республіками Радянського Союзу та за кордоном, пропагуючи взірці класичної та радянської музики. У його обличчі ми маємо флейтиста високого класу, який вирізняється артистизмом, витонченістю,
органічною спаяністю з оркестром, чутливістю до задуму композитора й бережливим ставленням до авторського тексту. Творче життя О. Кудряшова ще тільки розпочалося, але він на правильному шляху й тішить музикантів своїми успіхами як у виконавстві, так і в педагогіці" [1, 157].
Завдяки концертній діяльності О. Кудряшова флейтовий репертуар поповнився й новими творами, створеними українськими композиторами спеціально для цього музиканта. Це, зокрема, Концерт В. Губаренка, Дивертисмент А. Штогаренка, Камерна симфонія № 3 Є. Станковича, Поема,
Слов’янське коло та Ноктюрн Ж. Колодуб, Партита Л. Дичко та багато іншої флейтової музики.
З іменем Олега Кудряшова пов’язане формування київської флейтової школи французького
напряму, оскільки саме йому, першому серед радянських флейтистів, пощастило вивчати французьку
манеру гри на духових інструментах під час стажування в Паризькій консерваторії. На концертній сцені він як соліст пропагував музику Ф. Пуленка, П. Хіндеміта, Е. Бозза, Р. Штрауса та інших сучасних
композиторів, твори яких були на ту пору практично недоступні через суспільно-політичну систему в
СРСР. Але одночасно Олег Кудряшов – один із яскравих виконавців класичної камерноінструментальної музики. Свого часу він доклав чималих зусиль, щоб організувати камерний ансамбль
старовинної музики, за допомогою якого пропагував музику українського бароко. Це блискучий віртуоз,
чуттєвий виконавець, соліст високої культури. Його виконавський стиль особливий глибокою звуковою
палітрою, віртуозною технікою, внутрішньою концентрацією, ритмом, відчуттям фрази та динаміки.
Концертні програми у виконанні Кудряшова завжди привертали увагу українських слухачів завдяки
винятковій виразності, закінченості й артистизму.
Чи не найголовнішим, на нашу думку, досягненням флейтиста є те, що О. Кудряшов заклав
основи для розвитку в Україні альтернативної усталеній німецькій французької манери виконання. До
приїзду Олега Сергійовича в Київ ніхто з вітчизняних флейтистів навіть не припускав думки про ймовірні пошуки в сфері естетики звуку й звуковидобуття, адже, з огляду на беззаперечний авторитет професора Проценка, традиційна для українських флейтистів німецька манера виконання була поза будьякими сумнівами. Такий консервативний підхід до гри на духових інструментах, безумовно, звужував
можливості для розвитку флейтового мистецтва в Україні.
Однак, популяризація сольного флейтового виконавства призвела до появи нових непересічних
музикантів-флейтистів в Україні, які, з одного боку, продовжували традиції вітчизняного мистецтва гри на
флейті, закладені попередниками (Володимир Антонов), а з іншого – привносили в традиційну манеру
виконання нові тенденції західних виконавських шкіл (Олег Кудряшов). Крім того, відбувалося взаємозбагачення різних виконавських шкіл в культурному просторі Радянського Союзу, адже найкращі українські флейтисти дуже часто працювали в провідних оркестрах Росії (Дмитро Біда), а представники
московської та ленінградської флейтових шкіл – в Україні (Євгеній Ганін, Анатолій Маринченко). Все це
призвело врешті-решт до появи цілого ряду видатних українських флейтистів-концертантів – солістів і
камерних виконавців, виступи яких у публічних концертах, по радіо й телебаченню, фондові записи та
власні грамплатівки дістали визнання не лише в радянській Україні, але й далеко за її межами, що в
свою чергу слугувало зміцненню авторитету національної школи гри на флейті.
Висновки: Сьогодні у світі мистецтво гри на флейті – на надзвичайно високому рівні. Виконавцю,
який грає в оркестрі чи ансамблі, не кажучи вже про соліста-концертанта, нині недостатньо досконало
володіти своїм інструментом у технічному плані. Реалії сучасного стану світового музичного мистецтва
потребують від нього глибоких теоретичних знань, точної та високохудожньої передачі творчого задуму
композитора, досконалого розуміння стильових особливостей виконуваного твору. Однією з головних
умов глибокого освоєння музичної спадщини, розуміння сучасної музики та перспектив її розвитку є
вивчення історії світової музичної культури загалом та історії флейтового виконавства, як її невід’ємної частини.
Зібрані в даній статті відомості, що змальовують творчі принципи та професійні риси сучасної
української школи гри на флейті будуть сприяти подальшому розвитку українського флейтового мистецтва і заохоченню молодого покоління до самовдосконалення, через пізнання глибоких традицій
флейтового виконавства в Україні, які базуються на унікальності особистостей його фундаторів.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ:
перша половина XX століття
У статті розглянуто історичні аспекти розвитку електромеханічних музичних інструментів
першої половини XX століття, наведено класифікації електромузичних інструментів, проаналізовано
особливості будови та звуковидобування окремих інструментів.
Ключові слова: електромузичні інструменти, синтез звуку, "Телармоніум", "Choralcelo", орган
Хаммонда.
Historical aspects of development of electro-mechanical musical instruments of the 1-st half of the
XX century are researched in the article. Classification of electronic musical instruments is provided, along
with the main working principles of several electro-mechanical musical instruments.
Keywords: electronic musical instruments, sound synthesis, "Telharmonium", "Choralcelo", Hammond
organ.
У сучасній художній культурі використання технічних засобів стало невід’ємною частиною творчого
процесу. Не стало виключенням і музичне мистецтво. Розвиток технологій звукозапису та звукопідсилення
докорінно змінив характер відносин між учасниками комунікативного процесу (композитор – виконавець –
слухач), вплинув на формування нової мистецької філософії та створив плідне підґрунтя для появи музичної індустрії у її сучасному вигляді.
Одним із аспектів аудіальних технологій є феномен електромузичних інструментів. За майже
сторічну історію свого розвитку електромузичний інструментарій значно збагатив палітру виразних
засобів у сфері популярної, академічної та експериментальної музики. Унікальність електромузичних
інструментів полягає у тому, що вони є наочним прикладом симбіозу мистецтва і високих технологій,
відображенням технологічного прогресу суспільства та пошуку нових шляхів для творчості. Історія появи
та розвитку електромузичного інструментарію демонструє еволюцію художньої думки, її практичне втілення у
технічних приладах та механізмах, взаємодію людини і техніки на рівні філософії та світосприйняття.
На сьогодні у вітчизняній літературі не існує жодної ґрунтовної праці, яка б висвітлювала естетико-технологічні аспекти розвитку електромузичних інструментів; зустрічаються поодинокі статті
оглядового характеру. Саме тому метою даного дослідження є детальне вивчення еволюції електромеханічних музичних інструментів, передумов їх виникнення та діалектичного зв’язку технічних засобів
і мистецьких концепцій, втілених у перших електрофонах.
Отже, характерною особливістю електромузичних інструментів (електрофонів) є те, що звук
формується у результаті дії електричних коливань, що збуджуються виконавцем і надходять до електроакустичного перетворювача – гучномовця. В залежності від джерела коливань можна виділити наступні типи інструментів:
1. Електричні (сімейство електрогітар, електропіано, клавінет). Першоджерелом звуку в таких
інструментах виступає пружне тіло (струна, металевий камертон тощо), акустичні коливання якого за
допомогою спеціальних датчиків перетворюються на електричні коливання. Подібні інструменти називають також "електрифікованими" [1, 154]. Ключова відмінність подібних інструментів від традиційних
акустичних – неможливість повноцінного використання без відповідного звукопідсилюючого обладнання, оскільки конструкція інструменту не передбачає корпусного резонатору, і рівень звукового випромінювання від струни чи камертону недостатній для адекватного сприймання. Проміжну ланку між
© Кущ Є. В., 2010
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електричними та акустичними інструментами займають електроакустичні інструменти та акустичні інструменти, обладнані п’єзоелектричними датчиками.
2. Електронні, джерелом електричних коливань в яких виступає генератор. У якості генератору
може виступати: пристрій для перетворення механічної енергії у електричну (принцип динамомашини) або альтернатор постійного струму; фотоелемент із джерелом світла та механічним модулятором; електронний генератор гармонічних коливань (осцилятор). Інструменти, в основі яких знаходиться електронний генератор, називають синтезаторами, проте така назва закріпилась і за певними
інструментами інших конструкцій (радянський фотоелектричний синтезатор "АНС").
До складу типового електронного музичного інструмента входить:
1. Генератор електричних коливань (осцилятор).
2. Пристрій, що дозволяє грати на інструменті ("інтерфейс").
3. Пристрої, що керують тембром звуку (фільтри, регістрові перемикачі).
4. Пристрої, що відтворюють перехідні процеси (модулятори).
5. Підсилювач.
6. Гучномовець.
Оскільки розвиток електромузичних інструментів тісно пов’язаний із технологічним розвитком
суспільства, ключовим моментом для появи перших інструментів стали фундаментальні відкриття у
сфері електрики.
Електричні явища були відомі ще в давнину древнім грекам, фінікійцям, жителям Межиріччя.
Те, що бурштин при натиранні отримує властивість притягати до себе легкі предмети, описував Фалес
Мілетський. Фалес, однак, не відрізняв електрики від магнетизму, вважаючи це одним явищем, от
тільки бурштин отримує таку дивну властивість при терті, а у магнетиту вона постійна.
Новий крок у вивченні електричних явищ здійснив у 1600 р. англійський лікар В. Ґілберт. Провівши дослідження електричних і магнітних явищ, він опублікував книгу, в якій зробив висновок, що
властивості постійного магніту і здатність натертого бурштину притягати предмети – безумовно різні
явища. Ґілберт почав застосовувати латинське слово electricus – бурштиноподібний, для опису такої
властивості. Ґілберт також прийшов до висновку, що Земля є магнітом, і саме тому стрілка компаса
вказує на полюс.
У середині ХVII століття О. фон Геріке винайшов електростатичний генератор.
Експерименти С. Ґрея довели, що електрику можна передавати на відстань за допомогою провідників (зволожених ниток). Так почалися дослідження струмів і були закладені основи поділу матеріалів на провідники й діелектрики.
Досліди Б. Франкліна, проведені у 1752 р., продемонстрували, що блискавка має електричну
природу.
У 1785 р. Ш. Кулоном був відкритий закон взаємодії зарядів.
У 1791 р. Л. Гальвані опублікував відкриття біоелектрики. У 1800 р. А. Вольта побудував першу
батарею – вольтів стовп. У 1820 р. А. Ампер відкрив зв’язок між електрикою і магнетизмом. У 1821 р.
М. Фарадей винайшов електричний двигун, а в 1827 р. Г. Ом встановив математичний закон, що описує струм в електричному колі.
Важко перерахувати всі наукові відкриття в області вивчення електричних явищ у першій половині XIX століття. Відкриття електромагнітної індукції Фарадеєм у 1831 р. відкрило шлях до продукування і використання електричної енергії у великих масштабах, і кінець XIX століття став епохою
численних винаходів в області електротехніки. До кінця століття зусиллями таких видатних вчених, як
Н. Тесла, Т. Едісон, В. фон Сіменс, лорд Кельвін та багатьох інших, електрика перетворилася з наукової цікавинки в провідну силу другої промислової революції.
Перша спроба створити повноцінний електромузичний інструмент належить американському
юристу і винахіднику Т. Кахілу [7]. У 1897 р. ним був запатентований пристрій, що дозволяв генерувати
звук и розповсюджувати музику за допомогою телефонної мережі. Новий інструмент отримав назву
"Телармоніум" (англ. "Telharmonium") або "Динамофон" (англ. "Dynamophon"). Поштовхом до створення "Телармоніуму" стали, з одного боку, можливість "озвучити" періодичний електричний сигнал від
генератора змінного струму за допомогою динамічного гучномовця, що входив до складу телефону, з
іншого – можливість транслювати музику на відстань через телефонну мережу. За допомогою свого
винаходу Кахіл мав намір передавати музику до готелів, ресторанів та приватних будинків, заклавши
основні принципи системи, що пізніше була реалізована під назвою "Muzak" [6].
Принцип "Телармоніуму" ґрунтувався на простому електромеханічному перетворенні. Джерелом
коливань мали бути металеві циліндри, що обертаються з певною швидкістю (реотоми). Циліндр був
поділений на секції, на торцевій частині кожної з яких були зроблені поглиблення. На рис. 1 зображено
реотоми, що входили до складу "Телармоніуму".
Безпосередньо біля торцевої частини кожної секції розташовувалася котушка із постійним магнітом. Під час обертання циліндра у постійному магнітному полі в котушці виникав електричний
струм. Періодичність коливання залежала від кількості поглиблень на торцевій частині циліндру та
швидкості обертання реотому. Кожен циліндр складався із семи секцій із кратним числом поглиблень
(див. Рис. 1) і, відповідно, генерував одну ноту у діапазоні семи октав. Таким чином, 12 циліндрів за-
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безпечували повний семиоктавний хроматичний звукоряд. У патенті було передбачено 408 циліндрів,
що мали забезпечувати 36-ступеневу темперацію і генерацію певної кількості додаткових тонів (гармонік) для кожної ноти. Генератори були з’єднані з мануалами через складну систему перемикачів, а
клавіатура була динамічною (чутливою до сили натискання).

Рис. 1. Зображення реотомів з оригінального патенту Т. Кахіла
У 1901 р. Кахіл завершив роботу над першою моделлю "Телармоніуму". До складу прототипу
входило лише 35 циліндрів, проте його вага була близько 7 тонн. Велика вага і габарити інструменту
пояснювалися відсутністю на той час технологій підсилення звуку. Необхідність створити достатню
вихідну напругу зумовила відповідний розмір генераторів "Телармоніуму".
Перша публічна демонстрація інструменту у м. Балтімор привернула увагу спонсорів, і це дозволило Кахілу побудувати другу, вдосконалену модель "Телармоніуму" у м. Холіоук, штат Масачусетс. У новому "Телармоніумі" було використано динамо-машини, що дозволило досягти більш точної
інтонації; удосконалено динаміки для вирішення проблеми небажаних резонансів; побудовано три мануали і педальну клавіатуру тощо. Новий інструмент налічував 145 динамо-машин, важив майже 200
тонн і коштував приблизно $ 200 000.
У 1906 р. відбувся перший комерційний дебют "Телармоніуму" у готелі "Гамільтон", приблизно
за 2 км від розташування самого інструменту. ЗМІ особливо підкреслювали "округлість та повноту"
звучання і вбачали за "Телармоніумом" майбутнє звукової індустрії та своєрідне втілення музичної
демократії [2]. Того ж року "Телармоніум" був транспортований до Нью-Йорку і встановлений у новозбудованому концертному залі, де відбувся перший публічний концерт за його участі. Репертуар складали транскрипції класичних творів Баха, Гріга, Россіні, Шопена та ін. Також було продемонстровано
можливості "Телармоніуму" щодо імітації звучання традиційних акустичних музичних інструментів.
Наступні два роки (1906–08) відзначились активною концертною діяльністю за участі "Телармоніуму". Кількість концертів у "Телармонік-Холлі" іноді досягала 4-х у день. Компанія New York
Electric Music Company, що опікувалася "Телармоніумом", мала кількох замовників серед приватних
осіб, що бажали прослуховувати музику по телефону. Проте, численні концерти не могли покрити усіх
витрат, пов’язаних із експлуатацією нового інструменту, тому у 1908 р. концертна діяльність припиняється, згодом Кахіл демонтує "Телармоніум" і транспортує назад до м. Холіоук.
У 1910 р. Кахіл продемонстрував нову, третю модель "Телармоніуму", яка у 1911 р. була встановлена у Нью-Йорку. Проте, інструмент Кахіла вже не викликав захоплення й інтересу у суспільстві.
Поява нових інструментів (на кшталт Wurlitzer Organ), зростаюча популярність радіо відвернули увагу
від "Телармоніуму", і у 1914 р. компанія New York Cahill Telharmonic Company визнала себе банкрутом.
На жаль, не збереглося жодного аудіозапису "Телармоніуму", а останній робочий прототип
(перша модель "Телармоніуму") був проданий на брухт у 1950 р. Незважаючи на те, що "Телармоніум"
не мав значного комерційного успіху, Кахіла можна з упевненістю назвати першопрохідцем у сфері
конструювання електромузичних інструментів зокрема і електронної музики взагалі. Ідеї, втілені ним у
"Телармоніумі", були використані послідовниками Р. Рангером, Л. Хаммондом, І. Єремєєвим при створенні подібних електромузичних інструментів (на кшталт органа Хаммонда). Цікавим є той факт, що у
своєму патенті Кахіл чи не вперше використав термін "синтез" по відношенню саме до звуку, що дозволяє назвати "Телармоніум" попередником синтезатора у сучасному розумінні цього слова.
Фактично, поява "Телармоніуму" ознаменувала народження принципово нового класу музичних
інструментів і стимулювала у подальшому розвиток більш досконалих їх моделей, у основі яких, крім,
власне, електромеханічного, вже були використані й інші принципи звукоутворення. Ґенезу електромузичного інструментарію першої половини XX століття можна умовно поділити на кілька конструктивних
напрямів, причому в основі класифікації знаходиться саме механізм утворення звукових коливань:
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1. Електромеханічні та електроакустичні інструменти ("Телармоніум", "Choralcelo", "Rangertone",
орган Л. Хаммонда, ранні інструменти І. Єремеєва), що використовували індуктивний та електромагнітний принципи.
2. Фотоелектричні інструменти із механічним пропелероподібним, дисковим або оптичним
скляним модулятором.
3. Фотоелектричні інструменти, де використовується стрічкопротяжний механізм та принцип
фотографічного звукозапису, у якості модулятора світлового променю слугує відрізок кіноплівки (так
звана фотографічна фонограма).
4. Електронні інструменти, де використовувався гетеродинний принцип (принцип "биття" між
двома високочастотними генераторами).
5. Електроінструменти із окремими низькочастотними ємнісно-індуктивними ламповими генераторами гармонічних коливань або релаксаційними осциляторами.
Розглянемо деякі інструменти, що втілюють основні конструктивні принципи першого (електромеханічного) напрямку.
Першим інструментом, що використовував магнітний принцип звукоутворення, став "Choralcelo",
сконструйований американським винахідником М. Севері [4]. Ранні прототипи датуються 1905–06 р.,
остання модель – 1917 р. Характерною особливістю інструменту була наявність фортепіанних струн,
що могли збуджуватись як магнітним способом, так і за допомогою традиційного молоточкового механізму. Це дає змогу назвати "Choralcelo" першим електроакустичним, "гібридним" інструментом, попередником електропіано та клавінету.
У "Choralcelo" вперше був використаний безконтактний магнітно-резонансний метод збудження струн, який полягав у наступному: біля кожної струни розташовувався електромагніт, під’єднаний
до джерела перемінного струму, причому частота струму точно відповідала базовій частоті коливання
струни (частота основного тону) або була кратна їй (частота гармонік) – це було необхідною умовою
для створення резонансу. Таким чином можна було отримати тембр, близький за характеристикою
перехідних процесів до тембру струнних смичкових інструментів, але більш нейтральний за спектральним складом і позбавлений характерного шуму, що виникає при контакті смичка зі струною.
Окрім струн, в інструменті Севері передбачався набір спеціально налаштованих пластин (на
кшталт язичків у духових інструментах), виготовлених із різних матеріалів (метал, дерево або навіть
скло), що збуджувались також магнітним методом. Зауважимо, що для неметалевих пластин передбачалась спеціальні накладки зі сталі задля забезпечення магнітного контакту. Для підсилення звуку
від вібруючих пластин використовувались циліндричні резонатори, подібні до резонаторів вібрафону
або маримби. Цікаво, що модулі із пластинами були відносно самостійними і могли розташовуватись
на відстані від самого інструменту.
Фінальний варіант "Choralcelo" передбачав два мануали та педальну клавіатуру. Верхній мануал
(64 клавіші) слугував "органною" клавіатурою і був під’єднаний до модуля із пластинами, нижній (88 клавіш) – "фортепіанною". Для "органної" клавіатури передбачались перемикачі із назвами регістрів, подібні
до традиційних органних, за допомогою яких можна було керувати гармонічним складом сигналу. Для
"струнного" мануалу передбачався один 6-ти-позиційний перемикач, що керував частотою струму і, відповідно, змінював звуковисотний режим усього діапазону мануалу від основного тону до гармонік. Також
виконавський "інтерфейс" "Choralcelo" передбачав три традиційні фортепіанні педалі, регулятор гучності
звуку, педалі crescendo–diminuendo (так звані "swells") та демпферну педаль. Молоточковий механізм міг
бути увімкнений у будь-який момент та функціонувати одночасно із електромагнітним механізмом, породжуючи незвичні темброві ефекти.
На відміну від "Телармоніуму", що був повністю електричним і потребував гучномовців, конструкція
"Choralcelo" не передбачала жодних електроакустичних приладів для трансляції та підсилення сигналу.
Фактично звукові коливання мали акустичний характер (вібруючі струни та пластини) та підсилювались за
допомогою резонаторів, проте, сам механізм збудження коливань був цілком електричним. Інструмент Севері мав яскраві ознаки традиційного органу, причому, на відміну від "Телармоніуму", втілював ідею "регістрового" адитивного синтезу, оскільки регістри верхнього мануалу мали індивідуалізоване звучання, адже
модулі складались із пластин, виготовлених із різних матеріалів. Темброва різноманітність інструменту
досягалась шляхом комбінування звуку основного, нижнього "струнного" мануалу із регістрами верхнього
та залученням фортепіанного молоточкового механізму.
"Choralcelo" являв собою приклад інноваційного підходу до створення електромузичних інструментів, поєднання акустичного та електричного начал задля опанування нових вимірів тембрової
виразності. З моменту появи першого (одномануального) прототипу у 1905 р. усього було випущено
близько 200 робочих екземплярів інструменту, що демонструє безперервний процес удосконалення і
втілення нових конструкторських рішень. Один з останніх екземплярів (№ 200) досі зберігається у Колорадо, США. На сьогодні це єдиний "Choralcelo", що дійшов до наших днів.
30-ті роки XX століття були ознаменовані появою серії електромеханічних інструментів, що втілювали принципи "Телармоніуму". Оскільки чи не єдиним акустичним музичним інструментом, що реалізує принцип адитивного синтезу, є орган, нові інструменти за подібністю називали органами (наприклад,
орган Хаммонда, або "Rangertone Organ"). Фактично, у 30-ті роки відбулось народження електрооргану.
Тогочасні електрооргани були у певному сенсі першими адитивними синтезаторами, що діяли за прин-
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ципом суперпозиції простих гармонічних коливань. Шляхом варіювання амплітуди окремих гармонік та
субгармонік у спектрі сигналу виконавець створював свій індивідуальний та неповторний тембр.
Перші електрооргани позиціонувались як масові інструменти для домашнього музикування,
культової та концертно-видовищної діяльності. Порівняно із "Телармоніумом" та "Choralcelo" електрооргани були портативними, не потребували складного монтажу та під’єднання додаткових модулів.
Основна причина радикального зменшення габаритів інструментів полягала у застосуванні сучасних
технологій підсилення звуку. На час створення "Телармоніуму" фізично не було можливості сконструювати підсилювач, оскільки елемент, за допомогою якого можна було керувати напругою, – електронна лампа – ще не був винайдений. Тому звукові генератори у "Телармоніумі" мали величезні розміри,
відповідно до діаметру реотомів (див. Рис. 1). У електроорганах використовувалися лампові підсилювачі, що дало змогу мінімізувати тон-вали і зменшити розмір корпусу інструменту до габаритів звичайного фортепіано, а вагу – до кількох сотень кілограмів.
Однією з серйозних проблем, з якою зіткнулись винахідники перших електромеханічних інструментів ("Телармоніум" та "Choralcelo"), була нестабільна частота струму у тогочасній електромережі
США і відсутність єдиного стандарту живлення. Відповідно швидкість роботи електромотора, який обертав
тон-вали або альтернатори, могла змінюватись, що призводило до похибок інтонації та "нетримання"
строю. У 30-х роках частота струму у американський електромережі вже була стандартизована (60 Гц) і
досить стабільна, що дозволило створити електромеханічні інструменти з високою точністю строю.
Перші згадки про електроорган датуються 1932 р., коли американський винахідник та піонер
звукозапису Р. Рангер сконструював інструмент, що отримав назву "Rangertone" або "Rangertone
Organ" [5]. Інструмент мав один мануал і кілька блоків підсилювачів та гучномовців, що слугували для
варіювання тембральних якостей звуку. До складу оригінальної моделі входило близько 150 електронних ламп, а орієнтовна вартість серійного екземпляру була $ 5000. Орган Рангера не набув широкої
популярності і залишився лише у вигляді прототипу.
Дві моделі електроорганів були сконструйовані протягом 1932–33 рр. І. Єремеєвим, причому у
одному з них, що отримав назву "Gnome", був використаний субтрактивний метод синтезу [2]. Інструменти Єремеєва також не набули широкої популярності.
Одним із найбільш успішних електромузичних інструментів першої половини XX століття, що згодом
набув, без перебільшення, культового статусу, став електроорган американського інженера-годинникаря
Л. Хаммонда [3]. Перша модель органу датується 1935 р., і незабаром було розпочате серійне виробництво.
Вже перша модель органу Хаммонда мала досконалий виконавський "інтерфейс": два мануали (61 клавіша)
та двооктавну педальну клавіатуру. Адитивний синтез здійснювався за допомогою спеціальних тяг (так званих "drawbars"). Кожна з дев’яти тяг відповідала за певну гармоніку (субгармоніку) та передбачала 9 позицій,
що відповідали амплітуді гармоніки. Тяги умовно позначались традиційним для органу способом – довжиною
труби у футах. У Табл. 1 наведені умовні позначення регістрових тяг та їх розшифровка.
Таблиця 1
Умовні позначення регістрових тяг електрооргану Л. Хаммонда та їх розшифровка
№
тяги
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Умовне позначення у футах
16'
5 1/3'
8'
4'
2 2/3'
2'
1 3/5'
1 1/3'
1'

Висота звуку відносно основного тону
– октава
+ квінта
основний тон
+ октава
+ октава + квінта
+ 2 октави
+ 2 октави + велика терція
+ 2 октави + квінта
+ 3 октави

Для двох ручних мануалів передбачались по два набори регістрових тяг, і один – для педальної
клавіатури. Для створення ефектів crescendo–diminuendo використовувалась спеціальна педаль. Також
існувала можливість створення штучного вібрато (у ранніх моделях – тремулянт, згодом – 3-х-позиційний
контролер вібрато), ефекту типу chorus, що реалізувався за допомогою додаткового тон-генератора, та
ефекту "перкусійної атаки". У органі Хаммонда вперше була використана популярна нині система так
званих "пресетів" – заздалегідь підготовлених налаштувань регістрових тяг, що вмикались спеціальними клавішами з лівої сторони кожного мануалу.
Одним із перших виконавців на новому інструменті став відомий музикант Мілт Херт. Орган
Хаммонда позиціонувався як недорогий інструмент для домашнього музикування, проте часто використовувався під час радіовистав та концертно-видовищної діяльності. У 50-х роках орган набув популярності
серед джазових музикантів (Джиммі Сміт), згодом – серед рок-артистів (Грег Олмен, Кейт Емерсон, Джон
Лорд, Метью Фішер, Рік Вейкман та ін.). За 75 років існування органу Хаммонда було випущено кілька
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десятків модифікацій інструменту та продано багато тисяч екземплярів, що свідчить про його неабияку популярність серед музикантів. Звучання органу Хаммонда можна вважати актуальним і донині.
Феномен електромузичних інструментів виник, з одного боку, внаслідок бурхливого розвитку технологій на початку XX ст., з іншого – як результат пошуку нових виразних засобів у музичному мистецтві.
Нами було розглянуто перші електромеханічні музичні інструменти: "Телармоніум", "Choralcelo", орган Хаммонда, що втілювали передову науково-технічну думку та, водночас, експерименти у сфері музичної естетики. Аналіз основних конструктивних принципів перших електроінструментів свідчить про тісний зв’язок
досягнень мистецтва і технологій. Якщо ранні електромеханічні інструменти ("Choralcelo") не набули масової популярності та не мали значного впливу на розвиток музичного мистецтва, то у випадку із більш комерційно успішними проектами ситуація є прямо протилежною. Саме яскрава темброва індивідуальність
одного з перших електроорганів (орган Хаммонда) багато у чому обумовила якісні характеристики звучання джазової та рок-музики у 50–60-х роках XX ст., а конструктивні особливості "інтерфейсу" інструменту
стимулювали появу нової виконавської школи. У подальшому ґенеза електромузичних інструментів стала
рушійною силою для багатьох музичних напрямів, необхідною передумовою виникнення електронної музики, і, врешті-решт, визначила вектор розвитку популярної музичної культури.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ РЕЖИСЕРА НА МАНЕЖІ:
ДОСВІД РОБОТИ МАЙСТРІВ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА
НАД НОМЕРОМ КЛОУНАДИ
У даній статті проаналізовані процеси роботи режисера над номером клоунади, обґрунтовано формування естетичних принципів клоунського мистецтва цирку, виявлено народження комічного героя нового типу, охарактеризовано клоунські маски, розглянуто репертуар, створений у
різні роки відомими майстрами сміху.
Ключові слова: клоун, цирк, номер, режисер, ексцентрика.
This article analyzes the processes of director’s work on the clownery performance, reasonably
formed the aesthetic principles of clownish circus art, revealed the birth of comic hero as a new type,
characterized the clownish masks seen repertoire, which is established in different years by the famous
masters of laughter.
Keywords: clown, circus, performance, director, eccentric.
Проаналізувавши генезис розвитку циркового мистецтва, можемо стверджувати, що більшість
циркових жанрів виникли у глибокій давнині, коли цирк як цілісна форма видовища взагалі не існував.
"Художнє зображення на храмових фресках, барельєфах та старовинних вазах не тільки підтверджують стародавність виникнення багатьох циркових жанрів, а й свідчать про ті зміни, що з ними відбулися під впливом суспільно-історичних умов. Одні жанри цирку виникли на основі трудових навичок, інші
зобов’язані своїм походженням народним ігрищам, святковим і релігійним обрядам, треті прийшли на
манеж зі спорту" [1, 9].
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Вивчаючи творчість видатних майстрів клоунади, ми бачимо як у ХХ столітті, у радянський період, був створений якісно новий тип комічного героя. Мистецтво клоунади у цей час було зорієнтовано на принципи народності та ідейності і завжди знаходилося у тісному зв’язку з народними масами.
Критично осмислюючи досвід дореволюційних і зарубіжних артистів клоунади, радянські майстри
арени створюють високохудожні, актуальні номери. Для жанру клоунади радянського цирку характерні такі
особливості: багатство яскравого мовлення, реальність комедійних масок, образів, загострена увага до
актуальної тематики, прагнення до синтезу жартівливого і серйозного. "Творчі досягнення майстрів арени
того періоду знайшли відображення у ряді історичних досліджень про циркове мистецтво. Однак у
окремих дослідженнях зарубіжних циркознавців успіхи радянських артистів не визнаються, а їх новаторські пошуки класифікуються як незаконне порушення клоунади. Висловлюючи таку точку зору, зарубіжні теоретики стверджують, що клоунада – явище тимчасове і позасоціальне, яке тримається на
незмінних, відпрацьованих віками прийомах, канонізованих комедійних персонажах. Вони розглядають
цей жанр відокремлено, у відриві від художніх традицій, часу історії та соціальних впливів, які притаманні будь –якій творчості" [5, 6]. Однак вивчення творчості клоунів нашої країни радянського періоду
переконує нас у протилежному.
Принципове значення для розвитку клоунади оновленого цирку мав прихід у цирк поетів,
письменників, художників, а головне – режисерів. Художній рівень літературного матеріалу, режисура
багато в чому стали визначати успіх клоунського номеру. Нові завдання примусили артистів арени
звернутися не тільки до нових тем, а й активніше вести пошук нових виразних прийомів, нових комедійних масок.
Одним з перших режисерів циркового мистецтва був Євгеній Михайлович Кузнєцов, який у
1928 році став одним із організаторів і керівників першого у світі музею циркового та естрадного мистецтва. Робота музею була поставлена настільки ґрунтовно і серйозно, що для дослідження, яке вивчає питання циркового мистецтва, матеріали, зібрані у музеї, сьогодні представляють науковий
інтерес. Особливо важливими, з нашої точки зору, є матеріали, збережені у так званих монтажних листах номерів і атракціонів. Це листи, зроблені режисерами А. Бартеном, Є. Гершуні і В. Андрєєвим, в
яких записувалася композиційно-трюкова побудова циркового номеру.
Ще у період роботи у "Красній газеті" Кузнєцов неодноразово підкреслював значення режисури
у цирковому мистецтві. Займаючись не тільки теоретичною розробкою цих питань, а й тяжіючи до
практичної діяльності, він на початку 1930 року очолює Ленінградську майстерню з підготовки та перепідготовки циркових та естрадних номерів.
У цей час Кузнєцов переходить на постійну роботу до цирку у якості режисера та художнього
керівника. Створення такої майстерні (аналогічні майстерні були відкриті при Київському та Московському цирках) повинно було забезпечити перебудову більшості циркових номерів у дусі тих естетичних
вимог, які висувала перед молодим радянським цирком дійсність.
Враховуючи тяжке становище, що склалося у цирковому мистецтві у 30 роки ХХ століття, а
саме через відсутність кваліфікованих режисерів, Кузнєцов залучив до роботи у свою майстерню
А. Бартена, Г. Крижицького, А. Чекригіна, а також видатних циркових артистів В. Герцога, В. Милославського,
Л. Ольховікова, художників Н. Акімова, М. Григор’єва, Л. Домбровського, В. Ходасевіча.
Сьогодні нам зрозуміло, що не вся робота режисерської майстерні Кузнєцова може бути занесена у творчий актив, але пошуки вирішення проблем циркової режисури на шляху поєднання зусиль
досвідчених майстрів цирку, з молодою на той час театральною режисурою, були абсолютно правильними. Тут доречно буде згадати, що з перших днів революції 1917 року багато хто з театральних
діячів розпочали боротьбу проти "рутини театру" і як би для "омолодження" театрального мистецтва
використовували засоби циркової виразності. На таких принципах будував свою роботу цілий ряд театрів. Так, наприклад, для акторів Театру Народної комедії яким керував С. Е. Радло, обов’язковим повинно було бути володіння акробатичною технікою та вміння вчасно і доречно застосовувати
елементи циркової клоунади. У його театральній трупі працювали і циркові артисти. Аналогічна робота відбувалася і у Московському Проліткульті під керівництвом С. М. Ейзенштейна. Як відомо, ця лінія
найшла своє продовження у театрі В. Е. Мейєрхольда та інших.
Особливо цікаво зупинитися на такому факті: 8 листопада 1924 року у театрі "Березіль", яким
керував Лесь Курбас, відбулася прем’єра вистави "Пошились у дурні", яка була вирішена засобами циркової
виразності; у дію щедро були введені акробатика і буфонада, навіть був побудований манеж. Однак і цього
режисеру здавалося замало, і одна зі сцен відбувалася на трапеціях над туго натягнутою сіткою.
Треба зазначити, що манеж цирку давно уже привертав увагу режисерів театру. Доречно нагадати про відомі постановки німецького режисера Макса Рейнгарда у цирку Шумана в Берліні. У 1918
році на манежі цирку Чінізеллі у Петрограді Ю. М. Юр’єв поставив "Царя Едіпа" і "Макбет". До цих постановок слід додати і "Містерію-буфф" В. В. Маяковського у 2-му Госцирку.
Протягом всіх років ХХ століття видатні режисери театру у своїх режисерських рішеннях зверталися до виразних засобів циркового мистецтва. Так, у 70-ті роки ХХ століття англійський режисер
Пітер Брук та український режисер Сергій Данченко у своїх постановках п’єси Шекспіра "Сон в літню
ніч" використовували акробатику, ходулі, батут для багаточисельних циркових трюків.
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Головне завдання, яке ставив Кузнєцов перед режисурою, це пошуки обновлення мистецтва
цирку через "реконструкцію циркового образу". А ствердження, що саме через образ і в цирку доноситься та або інша концепція, яка визначає також стилістичне рішення номера,- яскраво підтверджено
практикою нашого цирку, особливо під час зарубіжних гастролей.
У 1931 році Кузнєцов видає книгу "Цирк", у якій вперше була розкрита на історичній основі
природа цього виду мистецтва, його соціальна направленість. У своїй книзі Кузнєцов дослідив генезис
розвитку всіх жанрів циркового мистецтва і клоунади також. І якщо деякі теоретичні положення цієї
книги сьогодні можуть бути заперечені, то фактичний матеріал, що зібраний і оброблений автором,
буде слугувати ще багатьом поколінням діячів цирку.
Аналогічні принципи утвердження режисерської практики у цирковому мистецтві також пропагував
видатний режисер Арнольд Григорович Арнольд (Барський), який розпочав свою творчу діяльність у Києві
та Харкові у якості помічника режисера. У 1919 році Арнольд став керівником Київського цирку. Вадко перерахувати всі режисерські роботи Арнольда за його багаторічну творчу діяльність. Але однією з найбільш
значних робіт режисера, було створення у 50-ті роки ХХ століття Молодіжного колективу.
Прем’єра виступу Молодіжного колективу відбулася у Харківському цирку. Дуже влучно характер програми визначив рецензент О. Асаркан. Він писав: "Режисер як розпочав програму так і закінчив
її – без хвильки "зниження", начебто він сам створив всі ці номери і сам же їх одним духом виконав".
Програма була побудована режисером так, що давала змогу виявити високу динаміку у кожному номері.
Роль ковьорних виконували музичні ексцентрики Шпак і Колпенський. Нехитрий сюжетний хід
вводив, яким режисер вводив їх у дію, містився у тому, що артисти намагалися знайти своє місце у
програмі, тому що їх участь у ній як би не була передбачена. Така не складна сюжетна лінія, що проходила через всю виставу, з одного боку об’єднувала номери, а з іншого, підтримувала динамічність
дійства. Бо Шпаку і Колпенському необхідно було знайти будь-яку хвильку сценічного часу, щоб показати свій номер. Рецензент правильно зазначив, що режисер сам створив всі номери вистави. Дійсно,
Арнольд працював буквально над кожним номером окремо, виявляючи його якість і додаючи до нього
свої режисерські зауваження та оригінальні рішення.
Успіх Молодіжного колективу був довгим і міцним та закріпив за Арнольдом славу одного з
найкращих циркових режисерів того періоду.
Однак вершиною творчості Арнольда потрібно визнати створення ним у 1964 році "цирку на
льоду". Поява цього колективу було принципово новим кроком у розвитку циркового мистецтва "все, що
циркові артисти роблять на льоду, вимагає від них особливих рішень, особливого процесу творчості.
Артист на ковзанах не може виконувати звичайний трюк, не розробивши при цьому якісно іншої його
технології. Коли учасники "Цирку на льоду" здійснюють, наприклад, стрибки на батуті, вони звичайно, не
тільки, акробати, але й обов’язково вони повинні володіти мистецтвом катання на ковзанах. Звідси виникає якісно нове явище у побудові всієї циркової програми – миттєвість. Не можна пройти на ковзанах від
форгангу до центру манежу звичайним кроком, як не можна просто ходити і рухатися на льоду, грати
інтермедію, або клоунську сценку. Не можна! Це заперечує самій природі цирку на льоду" [6].
Номери у виставі "Цирку на льоду" йдуть один за одним без всілякої перерви. Тут, як ніколи,
більш плідно втілюється творчий пошук режисера. Вони складають цілісний каскад миттєво яскравих,
різноманітних дійств. Тема музичних ексцентриків, що проходить через всю виставу за задумом Арнольда ще при створені Молодіжного колективу, найшла своє закінчене втілення у "Цирку на льоду".
На відміну від діяльності режисерів-постановників декілька в іншому напрямку проходить робота головних режисерів цирку. Звернемося до досвіду головного режисера Московського цирку (4070-ті роки ХХ століття) Марка Соломоновича Мєстєчкіна.
Специфіка роботи головного режисера складається , у першу чергу, у підборі та постановці
програми, при дотримані її стилістичної єдності, жанрової пропорціональності номерів.
Досліджуючи досвід А. Г. Арнольда про створення Молодіжного колективу, ми акцентували на
тому, наскільки плідно було втручання режисера у конструкцію кожного номеру програми. Але це була
робота над створенням номеру. А випуск дивертисментної програми, де номери створенні різними
режисерами, вимагає від головного режисера цирку великого такту при поєднані цих номерів і коректурі їх, з тим щоб кожний номер знайшов у дійстві своє відображення, своє місце.
Першою великою роботою Мєстєчкіна як головного режисера Московського цирку була постановка програми "Юність святкує", приурочена до Всесвітнього фестивалю молоді у Москві у 1957 році.
Перше відділення програми було цілком віддано молодим артистам цирку. Тут виявилася найбільш
сильною сторона творчості Мєстєчкіна – вміння працювати з актором, знайти до кожного особливий
індивідуальний підхід. Друге відділення фестивальної програми режисер вирішив як єдине феєричне
видовище, яке відбувалося на воді. І тут режисеру вдалося знайти цілий ряд якісно нових прийомів у
побудові такого циркового дійства.
Саме факт запуску води режисер перетворив у ефектний постановочний трюк: вода, що була
підсвітлена різнокольоровими прожекторами, протягом двох хвилин заповнюючи манеж весь час змінювала колір, стаючи то червоною, то жовтою, то зеленою.
Спеціально для цієї програми була поставлена комічна сценка "Риболови", яку виконували
клоуни Ю. Нікулін та М. Шуйдін.
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Взагалі, найбільш сильною стороною творчості Мєстєчкіна була його робота з акторами. Достатньо зазначити, що він керував першими кроками таких видатних майстрів клоунади, як Карандаш,
К. Берман, Ю. Нікулін, М. Шуйдін, і досить плідно співпрацював з ними протягом всієї своєї творчої
діяльності.
Особливу увагу слід звернути на роботу Мєстєчкіна над створенням нових номерів. Як приклад,
розглянемо його роботу над музично-ексцентричним номером Олени Амвросьєвої та Георгія Шахніна. В
його основі лежить трансформаційний трюк. На манежі встановлюють піаніно, виходить велика, імпозантна піаністка і разом концертант – маленький дідок зі скрипкою. Вони починають грати рапсодію Ліста.
У процесі гри розкриваються їх взаємовідносини шляхом цілого ряду буффоних трюків. І коли
з’ясовування цих стосунків доходить до кульмінаційної точки, відбувається трансформація, і з’ясовується,
що роль невдахи концертанта виконувала молода елегантна артистка, а піаністку грав чоловік. Таке режисерське рішення номеру. Що в ньому викристалізовує творчу палітру Мєстєчкіна? Детальна розробка
характерів дійових осіб. Мєстєчкін володів величезним даром розкриття акторських талантів. Саме це
стало запорукою успіху такого, здавалося б, на перший погляд безхитрісного номеру.
Про свою методику роботи над номером майстер говорив так: "Саме важливе і напевно, головне у створені номеру, після того як готова трюкова основа,- це образність рішення. Саме образ і є, по
суті, те головне кома, що відрізняє виступ артисту цирку від виступу спортсмена, який часто-густо виконує трюк на такому ж високому спортивному рівні".
Образи, що створюють артисти цирку, складні і багатопланові. Тут поряд і героїчне, і романтичне, і гострокомедійне, і сатирична експозиція. Завдання режисера – знайти конфлікт у самому контексті номеру, а якщо це неможливо, то створити ситуації, що забезпечать живе і безпосереднє
спілкування партнерів. Іншими словами, кожний номер, як і будь-яка циркова програма, повинен мати
свою внутрішню драматургію. І рішуча роль у цьому належить режисеру.
Процес творення циркової вистави, номеру клоунади складається зазвичай з декількох етапів
роботи. Спочатку у артиста або режисера виникає тема майбутнього твору або як ми говоримо у цирку, або взагалі у сценічному мистецтві, задум дійства, вистави, номеру. Після тривалих репетицій задум твору набуває конкретного вираження, визначаються зміст, композиція, трюки. Нарешті все це
разом приймає форму творчої заявки. Але це тільки початок творчого пошуку, який зовсім не схожий
на кінцеву личину номеру, вистави.
Наступає другий етап – період безпосередньої роботи над матеріалом. Часто-густо у процесі
репетицій народжується зовсім нове рішення клоунади, що змушує відмовитися від запропонованого у
заявці. Як у театрі вистава цілком і кожна роль окремо починають жити в залежності від таланту артиста, так і в цирку номер розвивається і плідно удосконалюється в залежності від обдарованості того
або іншого виконавця.
Нарешті наступає третій етап – передпусковий, коли вже визначилася і побудувалася точна
композиція номеру. Номер приймає комісія, його включають у програму циркового дійства. Але творча
робота не закінчується вона продовжується від виступу до виступу і з кожним разом номер удосконалюється і відшліфовується виконавцем.
Між Московським і Ленінградським цирками з давнини по-справжньому відбувається творче
змагання. Художнє керівництво Ленінградського цирку (40-70-ті роки ХХ століття) багато років очолював видатний режисер цирку Георгій Семенович Вєніціанов. У 1946 році при Ленінградському цирку він
створює дві студії – кону і музично-ексцентричну. У музично-ексцентричній студії Вєніціанов розкрився
як режисер і педагог, який унікально відчував музичну структуру номеру.
За всю свою історію цирку відома достатня кількість музичних інструментів. Особливість цирку
як виду мистецтва полягає в тому, що в руках клоуна-ексцентрика звучать різноманітні непередбачені
предмети: пила, сокира, пляшка тощо.
У 40-х роках двадцятого століття залишили манеж такі відомі клоуни, представники цього жанру, як Бім-Бом, Брати Кольпетті та ін. Вєніціанов та його учні зрозуміли, що відродження жанру ексцентрики на арені можливо тільки на новій основі. Не відмовившись від ексцентричності інструментів,
режисер Вєніціанов надає їм зовнішню форму, яка співзвучна сучасності того періоду. Так з’явився
"Музичний автомобіль" у виконанні О. Амвросьєвої, Ю. Смірнова та О. Перепонова.
На манеж виїжджав автомобіль і раптово виникала його поломка. Два юнаки, що знаходилися
у авто, намагалися швидше його відремонтувати, при цьому продемонструвати свою винахідливість,
кмітливість і майстерність перед молодою красунею, яка була їх супутницею. І тут зовсім не заплановано починала звучати популярна мелодія у виконанні автомобільного насосу, грали ріжки сирени,
грав автомобільний інструмент для ремонтних робіт. Нарешті автомобіль відремонтовано і закохані
залишають арену. Так ексцентричні інструменти, які знав цирк ХІХ та початку ХХ століть, постали у
цьому номері у новій формі і в новій якості. За їх допомогою режисеру вдалося розповісти маленьку
сучасну новелу про любовний трикутник, при чому знову ж таки за допомогою влучної персоніфікації
виконавців, умілому виявленню їх характерів.
З музично-ексцентричної студії Вєніціанова вийшли такі майстри клоунади, як Іван Трапіцин,
Василь Орлов, Анатолій Векшин та ін. Для дуету Орлов-Трапіцин Вєніціанов використовував елементи російського фольклору. В образах, які створювали артисти клоунади, режисер прагнув підкреслити
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російську ментальність. Досягалося це не тільки пошуком зовнішнього вигляду костюму, але й вибором російських народних мелодій, які виконувалися і на ексцентричних і на народних інструментах. У
руках у добрих молодиків звучало все, починаючи від традиційної балалайки і закінчуючи молотками.
До цього необхідно додати, що у клоунському дуеті режисер намагався показати не стільки етнографічні риси російського національного характеру, скільки сучасне його вираження.
Трохи пізніше деякі випускники студії увійшли у поставлений спільно з Л. Танті музичний атракціон
"Цирк клоунів". Історія створення цього атракціону ще раз нагадала про індивідуальність творчого пошуку режисера.
Не порушуючи дивертисментного характеру циркової вистави, Вєніціанов створив з цим колективом
низку маленьких і великих клоунад, наскрізною дією та лейтмотивом яких була музика. Клоунська група на
чолі з Танті, що проходила зі своїми інтермедіями і антре через усе дійство, тематично об’єднувала його і
надавала виставі неповторної самобутності. Сценарно-режисерський хід Вєніціанова був вдалим за задумом, і атракціон "Цирк клоунів" проіснував декілька років та мав великий успіх у багатьох цирках країни.
Отже, творчість майстрів клоунади тісно пов’язана з режисером, який знається на мистецтві
даного жанру та володіє його специфікою. Ні в одному іншому жанрі мистецтва арени роль режисера
не має такого значення, як у клоунаді. Створення клоунського образу, сценічна поведінка, підбір репертуару – все, пов’язане з виступом клоуна, – потребує уваги режисера.
Нами зроблена спроба проаналізувати і осмислити шлях, який пройшла циркова режисура у
радянський період, дослідити основні тенденції її розвитку, охарактеризувати досвід кращих режисерів
манежу ХХ століття. Цей аналіз дає підстави дійти висновку, що циркова клоунада – історично мінлива і
рухома форма, яка залежить від конкретної соціально-економічної формації, культурних традицій та
суспільної свідомості.
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ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
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У КУЛЬТУРНОМУ БУТТІ РЕГІОНУ
Автор статті аналізує хорове виконавство Дніпропетровщини першої половини ХХ
століття, зокрема в аспекті співвідношення універсального і локального у культурному бутті
регіону, що має важливе значення для розвитку регіональної культури.
Ключові слова: хорове виконавство, регіональна культура, Дніпропетровщина, народна
творчість, етнокультурна самобутність.
This paper describes the chorus performance Dnipropetrovsk first half of the twentieth century, particularly in the aspect ratio of universal and local cultural existence in the region that is essential for the development of regional culture.
Keywords: choral performance, regional culture, Dnipropetrovsk, folk tradition and cultural identity.
Неоднорідність історико-культурних та етнокультурних територіальних реалій сучасної України,
активізація українського регіоналізму в останні роки свідчать про важливість вивчення регіональної культури в Україні. Сьогодні, коли політичні, культурні, соціальні сили України перебувають у пошуку моральних
ідеалів, звернення до регіональної культури південно-східних областей України є своєчасним. Особливе
геополітичне положення цих регіонів, зокрема Дніпропетровської області, зумовлює актуальність вивчення
їх культурної спадщини і потенціалу.
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Широка за територіальними масштабами, неоднорідна за етнічним складом Катеринославщина на чолі з губернським центром свого часу посідала значне місце в економічному, політичному та
культурному житті південної частини Російської імперії. І в наш час Дніпропетровщина з її обласним
центром відіграє вагому роль у формуванні економіки і культури незалежної Української держави.
Маючи славу інтенсивного культурного життя, багатих музичних традицій, Дніпропетровщина, з одного
боку, гідно презентує власну специфіку в палітрі вітчизняного музичного життя, а з іншого –
універсальні риси (характерні не лише для даного регіону, а й для країни в цілому), зумовлені загальними закономірностями процесів становлення й розвитку музичного життя України.
Сучасні регіональні культури розвиваються у діалектиці універсального і локального, що
стимулює осмислення особливого в культурі регіонів України або її своєрідності, і підкреслює її зв'язок
та взаємозалежність із загальноукраїнською культурою. На думку сучасної російської дослідниці
І.Я. Мурзіної, "взаємодія універсального і локального у регіональній культурі є її постійною закономірністю і
актуалізує проблему їх співвідношення у конкретному регіонально-культурному бутті, оскільки є очевидним, що вони не можуть існувати і проявлятися у нейтрально-паритетному співвідношенні" [5, 78].
Дослідження регіональної культури, виявлення її неповторності, а водночас схожості з так званою
"материнською" культурою, вимагають звернення до діалектичного методу, який оперує філософськими
поняттями "одиничне", "особливе" і "спільне", "загальне" та передбачає розгляд усіх явищ і процесів у всезагальному взаємозв’язку, взаємозумовленості і розвитку [6].
Дослідження регіональних культур в Україні знаходиться на початковому етапі. Вчасно звернутися
до окремого територіально-культурного утворення (Дніпропетровщини) і на його матеріалі розглянути
феномен окремого художнього явища – хорової регіональної культури – як взаємодію процесів
універсального і локального. У рамках даної статті ми розглядаємо хорове виконавство Дніпропетровщини
на тлі всеукраїнських музично-культурних процесів першої половини ХХ століття.
На початку ХХ століття у річищі демократичних настроїв в українському суспільстві набувають
поширення самоосвітні форми музичного життя. Народні будинки, народні університети, народні школи,
пізніше навіть народні консерваторії. Звичайно, тодішнє ІРМТ не могло очолити цей рух. Тому головну
акумулюючу функцію народно-демократичного крила хорової освіти взяв на себе організований Миколою Лисенком рух національного самовизначення у галузі музичного мистецтва, зокрема хорового співу.
Як говорить А. Лащенко, "то був початок нової ери хорового руху в Україні, коли хоровий спів,
поряд з елітарно вибудованими школами інструментального виконавства, зайняв почесне місце в
системі спеціальної вищої музичної освіти" [2, 29]. У реальній концертній практиці сформувалася
паритетність музично-сакральних і народнопісенних ресурсів. Образно-тематичний спектр хорового
виконавства охоплював релігійну, героїко-національну, лірико-побудову, романтичну музику. Жанрове
коло українського хорового виконавства тих років включало літургійні твори, обробки народних пісень і
оригінальні композиції світського спрямування.
Перші десятиліття ХХ століття, на думку А. Лащенка, є, "фактично, зародження нової епохи
для України. Тоді усі хорові сили діяли у річищі ідей національного й соціального визволення. Хорове
мистецтво з його унікальними можливостями впливу на політичну орієнтацію суспільного буття одразу
опинилося в епіцентрі передреволюційних подій" [2, 35].
На початку ХХ століття Катеринославщина, як і загалом Україна, знаходилась під значним
впливом російських музикантів. Це мало свій позитивний бік – сприяло налагодженню творчих
контактів, активізації концертно-музичного життя регіону та формуванню засад професійної школи у
подальшому – від середини 20-х років і протягом тривалого історичного періоду.
За умов ствердження жорстко централізованої радянської системи, змінюється векторна
спрямованість розвитку музичного простору. Притаманна їй відцентрова тенденція початку ХХ
століття змінюється на доцентрову, що стає причиною стримування розвитку регіональних ознак.
Принципово новими для хорової культури України були обставини, пов’язані із заснуванням
державних інституцій для розповсюдження художньої творчості з метою залучення до активного культурного процесу якомога більшого числа аматорів. В Україні з’являються народні комісаріати мистецтв, всеукраїнські та обласні (губернські) комітети, установи художньої освіти, створюється
Всеукраїнське музичне товариство імені М.Д. Леонтовича (1922-1928 рр.), Всеукраїнське товариство
революційних музик (1928 р.).
На перший погляд це виглядало як підтримка художньої, зокрема хорової, творчості. Реально
ж ця кампанія надавала хоровому виконавству значення специфічної риси суспільного життя. Ідея
художньої переконливості поступово витіснялася формальною показовістю. Факт повсюдного поширення хорового співу визнавали художнім стилем класу. Відношення минулого хорової культури до
сучасності називалося боротьбою художніх стилів.
Згадані процеси руйнували структуру самого мистецтва. До того ж, у цей час починається тотальне відторгнення від держави церкви, а тому і невіддільного від неї шару хорової духовної музики.
Спів без супроводу, як одна зі складових духовної естетики, послідовно вилучається з виконавської
практики, поступаючись хоровій музиці з акомпанементом.
Щодо виконавсько-хорового професіоналізму, то це був найвразливіший для нього період в історії
української хорової культури. "Діловий" підхід влади 1920-х років до хорової справи розхитував межі
специфіки хорового мистецтва, тим самим скасовуючи внутрішню сутність досягнень усієї хорової культури.
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Згадані нами обставини існування хорового мистецтва в Україні все ж таки дозволяли утримувати і
розвивати його основні надбання. Більшість діючих тоді хормейстерів у тих надто скрутних умовах робили
усе можливе, щоб "утримати Аріаднину нитку справжньої художньої якості хорового співу" [2, 37]. (У цьому
плані взірцевою для України була діяльність хорової капели "Думка" під керівництвом Нестора Городовенка.)
Ситуація погіршала наприкінці 20-х – на початку 30-х років, коли були оголошені війна церкві, тотальне спрямування художніх сил на проведення ряду нових кампаній (колективізації, індустріалізації,
боротьби з так званими буржуазними пережитками тощо). Тоді хорове мистецтво України опинилося
на межі повного знищення.
21 листопада 1927 року у Дніпропетровську відбулася перша вистава новоствореної робітничої опери. (Відкриття опери стало першим кроком до створення Державного театру опери і балету, який відкрився у
Дніпропетровську 1951 року.) Поява оперного театру знаменує важливу рису, що рельєфно виявилася і
закріпилася у хоровій культурі першої половини ХХ століття – оперно-драматична професіоналізація хорової
справи. Доречно у цьому сенсі оговорити питання щодо місця опери у хоровому житті українських міст.
Можливо, суто театральна специфіка функціонування оперного хору зробила його досить автономною художньою одиницею. Оперний класичний репертуар ніби охороняв його від "вітрів" бурхливого
реформування хорового руху. Водночас, багато хто з хормейстерів Дніпропетровського оперного театру
працювали викладачами хорових кафедр і відділів. Саме так започаткувався процес збагачення процесу
навчання хоровій справі художніми особливостями оперно-симфонічного мистецтва.
Подібну картину можна спостерігати загалом по українським містам, у яких тоді відкрилися або
відродилися оперні театри. У консерваторських класах з хорового диригування почали опрацьовувати
оперні хорові сцени. Це мобілізувало розумову енергію, емоційну активність, розвивало диригентську
артистичність, образне мислення та загальну музичну ерудицію студентів. Окрім того, хори з класичних опер слугували, певною мірою, своєрідним "притулком", де можна було сховатися від вимог
обов’язкової ідеологічної заангажованості педагогічно-хорового репертуару. На думку А. Лащенка, тоді
"це був "оберіг" професіоналізму" [2, 51].
У 30-ті роки і до початку Великої Вітчизняної війни пісенно-хорове життя України являло прагматичну, повністю ідеологічно заангажовану сферу культури. Повсюдно насаджуваний масовий спів
усував досягнуті раніше здобутки в царині художніх властивостей хорового мистецтва, зокрема у сферах вокальної майстерності, професіоналізму, спадковості традицій тощо. Для хорового мистецтва це
була реальність, до якої воно мусило пристосуватися, відшукавши позитиви, що, можливо, не одразу,
а у майбутньому проростуть новими якостями. І організм хорової культури діяв, адаптуючись до
ситуації в ім’я самозбереження.
Варто враховувати, що хорова культура у пореволюційні часи не просто перейшла на бік
пануючої влади, а, залишаючись історичною реальністю, адаптувалася до нових умов. Адаптація
передбачає не лише пристосування, а й розвиток. Причому це дія активна, інтегруюча усі оптимальні
можливості досягнення мети. Адаптуючись, хорове мистецтво не замикається на самому собі або
виключно на інтересах політичної системи. Процес адаптування відбувається постійно, це свого роду
культурно-соціальний блок – феномен нероздільності мистецтва і середовища. У їхній безперервній
взаємодії виявляються нові "секрети" самобутності хорової культури, її професіоналізації.
Дійсно, у 30-ті роки склалися нові конкретні уявлення про хоровий професіоналізм. Фон самодіяльного
хорового руху ніби відтінив цю проблему. Не випадково саме тоді в Україні з’явилися директивно призначені
владою обласні професійні хорові колективи типу "Показових капел української народної пісні" (1936 р.).
Для Дніпропетровського регіону періоду 20-х – 30-х років, як і загалом для України, характерним був розвиток художньої самодіяльності. Повсюдно виникали самодіяльні оркестри, драматичні й
хорові гуртки. Відкривалися концертні установи, національні театри тощо. На основі самодіяльних
формувалися професійні колективи.
Цікавими, на наш погляд, є виявлені архівні матеріали щодо існування та діяльності на
Дніпропетровщині державної хорової капели "Зоря", відомості про яку, на жаль, не увійшли ані в багатотомник "Історія української музики", ані в останнє фундаментальне історико-регіональне дослідження
"Історія міста Дніпропетровська".
Державна хорова капела "Зоря" була організована відповідно до постанови Дніпропетровського
окружного виконавчого комітету. За два з половиною роки свого існування "Зоря" з напіваматорської
організації виросла у солідну художню культурно-політичну організацію і піднялася на рівень кращих мистецьких установ УРСР.
З 1925 по 1928 роки капелою було здійснено 4 концертні мандрівки по віддалених селах
Дніпропетровщини і одна (п’ята) – по УРСР. За цей час капелою було також дано більше як 200 концертів,
переважна більшість з яких – по робітничих клубах і сільбудах. Водночас із активною концертною діяльністю
капела вела й велику музично-професійну роботу серед клубних та сільбудівських хорів, надаючи їм методичну та репертуарну допомогу, брала активну участь у проведенні революційних та громадських свят.
Під час концертної подорожі по УРСР капела отримала позитивні відгуки преси та робітничих
організацій. Так. "Полтавська політпросвіта" відзначала, що "в цілому капела за своїм складом з виготованим репертуаром, з мистецьким та художнім виконанням його, безперечно уявляє з себе значну
художню одиницю, серед музичних закладів вокального мистецтва на Україні", – зазначається в
архівних документах Дініпропетровського обласного архіву.
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У "Віснику ВУЦВК" Остап Вишня писав: "…нас приємно вразило у "Зорі" не те, що в її виконанні є
щось оригінальне. Взяти хоч би отакі її пісні, як "Та не жалько мені", або "Ой, п’яна я п’яна", "Дударик".
Пісні ми ці чули у виконані багатьох хорів. "Думка" довела шліфовку їх до вешечку. Здавалося, що ти з
них вижмеш, а от Микола Миць із своєю "Зорею" знайшов для них нові нюанси, а то й зовсім нове тлумачення, як, наприклад у "Ой, п’яна, я п’яна"" [8].
Харківська робітнича газета "Пролетар" підкреслювала: "Треба визнати, що "Зоря" своїми виступами зарекомендувала себе як явище не аби якої культурної цінності. Загальне ж значення капели повинно
бути тим більше, що постійне місце її перебування в Дніпропетровському, цебто в одному з найбільш
індустріальних центрів України, де багато робітництва, яке потребує справжнього повноцінного мистецтва" [9].
Отже, за результатами культурно-просвітницької діяльності тогочасна преса оцінила хорову
капелу "Зоря" як висококультурне явище у музичному житті України 20-х років ХХ століття.
На превеликий жаль, інформація про хорову капелу "Зоря" та подальшу її діяльність майже
обмежується наведеними матеріалами. Можливо припустити, що цю культурно-просвітницьку установу було ліквідовано, або ж вона ще протягом нетривалого часу продовжила свою діяльність і була закрита у першу хвилю сталінських репресій на Дніпропетровщині у 1930-1933 рр.
З огляду ж на процеси, що були характерними для виконавсько-хорової культури й загалом
музично-мистецького життя України 20-30-х років ХХ століття, слід підкреслити, що як сам факт створення та існування, так і напрями та форми діяльності капели "Зоря" презентують події універсального
порядку у творенні культурного простору регіону. Подібні явища презентує діяльність і творчість інших
хорових колективів, що були засновані у ті часи на Дніпропетровщини. Згадаймо лише деякі з них.
В першу чергу це Хорова капела Придніпровської залізниці – Хорова капела імені Ромена
Роллана. Історія цього колективу бере свій початок від невеличкого хорового колективу, створеного
при Червоному кутку локомотивного депо Придніпровської залізниці навесні 1929 року. У 1935 році
відбувся перший виступ Хорової капели "Веселка" клубу "Металург" Нікопольського Южнотрубного
заводу. 1941 рік можна вважати народженням нинішнього академічного жіночого хору Палацу культури рудоуправління імені Фрунзе – жіночого хору "Червоний гірник".
Отже, головним фактором розвитку хорового мистецтва залишалася суспільно-політична
ситуація, у якій функціонувала культура країни. У цьому плані, на період з 30-х до початку 50-х років
ХХ століття у тодішньому Союзі як зовнішні прояви самобутності великих історичних хорових шкіл
(петербурзької, московської, київської), так і яскраві ознаки щодо формування регіональних хорових
шкіл в Україні, ніби зникли з авансцени музичних подій. Нова структура та установки існування хорового співу не мали в цій самобутності потреби. Коли ж хорова масовість повністю вичерпала свої
можливості, досвід окремих хорових шкіл поступово знову зробився предметом уваги.
Перший етап цього перехідного процесу в масштабах України припав на кінець 1940-х – початок 1950-х років. Зокрема тоді сталися події, спричинені сумнозвісними жданівськими постановами ЦК
ВКП(б). У них провідних радянських композиторів звинувачували у формалізмі, модернізмі, відході від
"простої, зрозумілої народу" музичної мови. Такі закиди якоюсь мірою виправдовували та ініціювали
повернення композиторів до традиції, а вона пов’язана, в першу чергу, із суто акапельним співом.
Фактично, це був початок руху хорового мистецтва України від пісенно-масової народної
"винятковості" (багато у чому гіперідеологічно актуалізованої) до більш широкого кола природного
світобачення. Ще було далеко до часів зняття "табу" з церковно-співацької царини, але "дух"
акапельності, що з’явився тоді у хорових творах "нейтральної" пейзажної та ліричної тематики, накреслив шлях до естетики хорових першоджерел.
Зазначені процеси знайшли своє відображення у розвитку хорового мистецтва Дніпропетровщини
із суттєвим запізненням – лише наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ століття. Можливо, таке відхилення
від універсальних процесів, локальна "закритість" від перших невпевнених спроб оновлення (вірніше –
відродження) хорової культури та естетики зумовлені провінційним статусом міста, недостатньою
сконцентрованістю уваги його найкращих мистецьких сил на засвоєнні найновіших тенденцій тогочасного
культурного життя країни.
Про "взаємовідносини" творчих і провладних "сил" на початку 50-х років свідчать газетні
публікації. Вони дають досить яскраву (хоча й, звісно, ідеологічно однобоку) картину хорового буття
Дніпропетровщини середини ХХ століття. На наш погляд, певна байдужість мистецьких кадрів, так
гостро критикована газетарями, зумовлена тривалим періодом винищення істинної природи хорової
культури і мистецтва, що вилились у апатію і зневір’я як керівників колективів, так і співаків.
За матеріалами Міського огляду художньої самодіяльності, опублікованими у Дніпропетровській
газеті "Зоря" від 28 квітня 1950 року, спостерігається підвищення ідейно-художнього рівня виступів
гуртків, збільшення кількість їх учасників: "Добре показав себе хор ПК імені Ілліча, керівник тов. Мельник.
Хор виконав "Канату про Сталіна", "Поему про Україну" … Хорошим звучанням та інтонацією відзначаються
два молоді хори – Дніпропетровського Паравозоремонтного заводу Міністерства Чорної металургії та
металургійного інституту…".
І далі: "Огляд свідчить про певні успіхи у розвитку художньої самодіяльності в Дніпропетровську.
Але він виявив ряд істотних недоліків. Йдеться насамперед про добір репертуару. В програмах хорових
колективів відведене зовсім незначне місце творам про великі будови комунізму, про перетворення при-
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роди, а також сучасним народним пісням. Майже відсутні твори російських та українських класиків. Дуже
обмежено представлені російські та українські народні пісні, та пісні інших братніх народів. Доводиться
визначити, що керівники гуртків все ще недостатньо приділяють уваги виконанню пісень без музичного
супроводу. Досить сказати, що на огляді не було виконано жодного твору без супроводу".
Місцева преса приділяє увагу розвиткові хорової справи не тільки у містах, але й у більш
віддалених від культурних центрів куточках регіону. Показовою в цьому плані є стаття, що міститься у
газеті "Зоря" 1951 року. Під заголовком "Піднести рівень культосвітньої роботи на селі" читаємо:
"Особливе місце в роботі культурно-освітніх установ повинна займати художня самодіяльність.
Районні, обласні огляди художньої самодіяльності, що провадяться у нас щорічно, показують на які
таланти багатий наш народ, який великий потяг, яку любов виявляє до мистецтва. Значно більшої
практичної допомоги чекають колгоспні колективи художньої самодіяльності від обласного Будинку
народної творчості... Вони чекають від нього хорошого репертуару, навчальних посібників, допомогу в
піднесенні виконавчої майстерності, методичних вказівок.
Про зміцнення культурно-освітніх закладів досвідченими кадрами, надання їм практичної допомоги у налагодженні роботи клубів, в створенні і комплектуванні бібліотек, про узагальнення і поширення позитивного досвіду кращих закладів на селі мають подбати працівники обласних та районних
відділів культурно-освітньої роботи".
Слід віддати належне – зазнавали митці не лише критику, але й похвалу. Так, у газеті "Зоря"
від 1 квітня 1951 року читаємо: ""Про відзначення учасників республіканського огляду художньої
самодіяльності 1951 р."
Комітет в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР винесли висновки
Республіканського огляду художньої самодіяльності, що проходив з 25 січня по 5 лютого 1951 р., ухвалили
за зразкову роботу … присудити Дніпропетровській області Друге місце та нагородити її грамотою ІІ ступня
Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів Української РСР, ЦК ЛКСМУ та
Української Республіканської ради Професійних Спілок. За досягнення високої майстерності у виконанні
ідейно і художньо повноцінного репертуару преміювати цінними подарунками та нагородити грамотами
Комітету народний хор Новомосковського району Дніпропетровської області … Серед нагороджених грамотами комітету – хоровий колектив Любомирського Племрадгоспу Дніпропетровської області…".
І ще одна оцінка стану хорового руху Дніпропетровщини у газеті "Зоря" від 1952 року: "Протягом трьох років свято хорової самодіяльності проводилося на Дніпропетровщині (1950-1952). Висновки: в Країні рад створені всі умови для зростання художньої самодіяльності. Більшовицька партія і
Радянський уряд по-батьківському піклується про виявлення та вирощення народних талантів. Постанови ЦК ВКП(б) і редакційні статті "Правди" з ідеологічних питань благотворно вплинули на художню
самодіяльність, сприяли подальшому розвитку народного мистецтва. Зараз в області є близько 550
хорових колективів, в яких беруть участь понад 13 тис. трудівників міста і села".
Втім, далі видання констатує недоліки: "недооцінка значення масових хорів, часто задовольняються невеличкими групами виконавців. В ряді районів при клубах взагалі відсутні хорові гуртки. На
багатьох підприємствах теж відсутні хорові колективи. Хор заводу Петровського розгубив половину
учасників, а хор заводу імені Ворошилова взагалі припинив свої існування".
І особливо цікаві зауваження містяться у статті газети "Зоря" 1952 року: "Слід вирішити проблему
співу без музичного супроводу. Ця форма виконання є кращою традицією вітчизняного хорового мистецтва
… Розвиток художньої самодіяльності висуває нові підвищенні вимоги щодо посилення методичного
керівництва, щодо забезпечення хорових колективів кваліфікованими хормейстерами. Обласний Будинок Народної творчості ще недостатньо подає конкретну допомогу керівникам і учасникам художньої
самодіяльності".
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СТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ:
XIX – початок XX ст.
/продовження, початок у № 1, 2, 3/
У статті досліджується діяльність першого вищого навчально-духовного закладу на теренах України – Київської духовної академії – з підготовки кадрів для церков Вселенського православ’я.
Особлива увага приділяється питанню навчання в Академії іноземних студентів з країн Балканського півострова, які в ХІХ – на початку ХХ ст. ставали на шлях національно-духовного відродження.
Ключові слова: іноземні студенти, Київська духовна академія, Православна Церква, духовна
освіта, Святіший Синод, митрополит, професорсько-викладацький склад.
The article studies the activity of the first higher educational theological institution on the territory of
Ukraine – Kyiv Theological Academy training the staff for churches of Universal Orthodoxy. The main problem is the studying at the Academy of foreign students from the countries of Balkan Peninsula. These countries during the period of XIX-th early XX-th century took the road of national spiritual revival.
Keywords: foreign students, Kyiv Theological Academy, Orthodox Church, theological education,
Holy Synod, metropolitan, professorship, teaching staff.
Закінчили Академію у червні 1893 року:
1 серб –
Василій Прибичевич
2 болгар –
Олександр Кара-Стоянов
Стефан Ганчев
1 японець –
Климент Намеда
1 грек –
Адамант Діамандопуло
2 румунів –
Константин Назарій
Климент Бонтя
Переведені з 3 на 4 курс:
3 сербів –
Доброслав Ковачевич
Чедомил Марьянович
Душан Янкович (прийняв у 1888 р. російське підданство)
з 2 на 3 курс:
2 японця –
Іван Кавамото
Марк Сайкайсі
2 греків –
Константин Лоцос
ієродиякон Іриней (Пантелеймонов)
Хрисостом Попандопуло
1 болгарин – ієромонах Кирило (Рильський)
1 румун –
Ніколай Мунтян
2 сербів –
Святослав Азейкович
Константин Попович
з 1 на 2 курс:
2 чорногорців – Петр Вучкович
Лазарь Попович
1 серб –
Михаїл Зечевич
1 сирієць –
Олександр Халебі.
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Залишені на 1 курсі:
2 румунів –
священик Георгій Мирон
Феодор Маковей [1].
Правління Київської духовної академії за підписом ректора Сільвестра, повідомляло митрополита Сербського Михаїла про видачу посвідчень студентам 3го курсу сербам Доброславу Ковачевичу і
Чедомилу Марьяновичу з позначенням їхніх успіхів у навчанні й поведінці за 1892-93 навч. рік:
1. У Д. Ковачевича такі бали: поведінка – 5, твори з догматичного богослов’я і церковного права – 2+; святе Письмо Нового-Завіту – 3-; проповідь і експромтне повчання – 2; усні відповіді: з морального богослов’я і церковного права – 3+; загальна церковна історія і історія російської церкви – 3;
Святе Письмо Нового Завіту, Догматичне богослов’я, гомілетика і церковна археологія – 3-.
2. У Ч. Марьяновича такі бали: поведінка – 5; твори з проповіді – 3+, експромтне повчання – 3;
Святе Письмо Нового Завіту – 3-; церковне право – 2+; догматичне богослов’я – 2; усні відповіді з церковної археології – 4; гомілетика і загальна церковна історія – 4-; історія російської церкви – 3; Святе
Письмо Нового Завіту, догматичне богослов’я, моральне богослов’я і церковне право – 3.
Протоієрей Іоаким Ілліч з Сербії зробив запит на ім’я ректора Академії Сильвестра про успіхи в
навчанні його двоюрідного брата Милоша Сталетича Анжелковича, студента 2го курсу, за 1й і 2й курси (від 19 червня 1893 р.). Відповідь Іоакиму Іллічу містила такі дані: у студента Милоша Анджелковича за 1891-92 і 1892-93 навчальні роки такі бали:
1. За 1891-92 навчальний рік: поведінка – 5; твори з біблейської історії, проповіді і експромту –
3; психологія і історія філософії – 3; усні відповіді: Святе Письмо Старого Завіту, біблейська історія і
єврейська мова – 3; патристика, психологія, історія філософії і теорія словесності з історією іноземної
літератури – 3-; російська і церковнослов’янська мови – 2; німецька мова – 4.
2. За 1892-93 навчальний рік: поведінка – 5; твори: логіка і метафізика – 4-; вступ до курсу богословських наук і патристика – 3+; експромт – 3; проповідь – 3-; усні відповіді: логіка і метафізика – 4-; Святе
Письмо Старого Завіту, педагогіка, патристика, історія філософії і біблейська археологія – 3; по вступ до
курсу богословських наук і німецька мова – 3-; з російська мова та історія російської літератури – 2 [2].
Відповідно до царського указу, Святіший Синод заслухав питання про прийом до Київської духовної академії (за відповідним клопотанням смирнського митрополита Василія) грека Андрія Кардіако, уродженця м. Смирни, який закінчив у 1893 р. курс гімназії й з дитинства служив у соборній церкві
Св. Фатини. Рішенням Святішого Синоду, в якому вказувалось, що, беручи до уваги клопотання смирнського митрополита Василія, – прийняти Андрія Кардіако до Академії, з виділенням йому стипендії у
розмірі 210 руб., що раніше була призначена сирійцю ієродиякону Смарагду, який відбув на батьківщину за сімейними обставинами. Повідомлення про це рішення Святішого Синоду було направлене
до Київського митрополита Іоаннікія від 4 листопада 1893 р. Своєю чергою, російське консульство в м.
Смирна, за підписом Генерального консула Ілозіонова, направило листа на ім’я ректора Академії від 5
березня 1894 р., про дозвіл Святішого Синоду прийняти уродженця Смирни Андрія Кардіако, який вже
виїжджав до Києва. Згідно з довідкою, Андрій Кардіако прибув 15 березня і за розпорядженням ректора, того ж дня був поселений в академічний гуртожиток. На його утримання в поточному 1894 році (з
15 березня) було виділено 166 руб. 83 коп. [3].
У листі Господарського управління при Святішому Синоді від 18 листопада 1894 р., на ім’я митрополита Київського Іоаннікія, йшла мова про те, що клопотання останнього щодо надання стипендії з фонду
Святішого Синоду студенту 1го курсу Київської духовної академії греку Димитрію Пипері задоволено і йому
призначено на наступний 1895-96 навч. рік стипендію у розмірі 210 руб. на рік. Згадане клопотання Київського митрополита Іоаннікія було надіслане у вересні 1894 року, на підставі листа до Іоаннікія Смирнського
митрополита Василія від 13 серпня 1894 року, в якому той просив прийняти на перший курс Київської духовної академії грецького уродженця Димитрія Пиперу. Останній закінчив п’ять класів Халкінського богословського училища, і прибув з Греції до Києва без будь-яких документів щодо його освіти, оскільки він
вибув з нього не закінчивши повного курсу навчання і за існуючими в цьому закладі правилами, не отримав
документу. Рада Академії, беручи до уваги прохання і рекомендацію Смирнського митрополита Василія,
звернулася до Святішого Синоду щодо дозволу допустити Димитрія Пиперу до вступних іспитів. Окрім того, сам Д. Пипера подав письмове свідчення професора Халкінського училища Матфея Параника (завірене власними підписами митрополита Василія і російського консула в Смирні) про те, що Д. Пипера за п’ять
років навчання в Халкінському училищі, крім усіх світських дисциплін, що викладалися, прослухав ще й ряд
богословських предметів. На підставі вищезазначеного, Д. Пипера був допущений до вступних іспитів, які
успішно склав і був зарахований на 1 курс Київської духовної академії [4].
Закінчили повний курс наук у Київській духовній академії у червні 1894 року:
3 сербів –
Душан Іоанкович
Доброслав Ковачевич
Чедомил Марьянович
За постановою Правління від 1 червня 1894 р звільнені з Академії:
1 серб –
Константин Попович
Переведені в 1894 році з 3 на 4 курс:
1 серб –
Мілош Анджелкович
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2 греків –

Іриней (Пантелеймонов), ієродиякон
Константин Лацос
2 японця –
Іван Кавамото
Марк Сайкайсі
1 болгарин – Кирило (Рильський), ієромонах
1 румун –
Ніколай Мунтян
з 2 на 3 курс:
2 чорногорців – Пьотр Вучкович
Лазарь Попович
1 серб –
Михаїл Зечевич
1 сирієць –
Олександр Халебі
з 1 на 2 курс:
3 сербів –
Нікодін Джуркович
Душан Іакшич
Георгій Христич
2 румунів –
Феодор Макавей
Георгій Мирон (священик)
1 сирієць –
Рафаїл Таразі
Залишені на 1 курсі:
1 грек –
Андрій Кардіако [5].
18 грудня 1895 р. Святіший Синод заслухав прохання студента 1го курсу Санкт-Петербурзької
духовної академії серба Ріста Андоновича щодо переводу його до Київської духовної академії. Своє
бажання молодий серб пояснював тим, що клімат Санкт-Петербургу був несприятливий для його здоров’я. Прохання Р. Андоновича було задоволено. Слід зазначити, що подібні прохання як і в попередні
роки були не поодинокими. Так, у листопаді цього ж 1895 року, з Санкт-Петербурзької духовної академії до
Києва було переведено студента 2го курсу серба Владиміра Радовановича, в грудні – студента 1го курсу
Казанської духовної академії болгарина Теодора Шейтанова і студентів 3го курсу Санкт-Петербурзької
духовної академії чорногорця Станко Івановича і болгарина Спаса Ніколова. У вересні 1896 року до
Київської духовної академії було переведено за власним бажанням і офіційним дозволом, студента 1 курсу
Московської духовної академії македонця Феодора Крестича. Восени 1899 р. з Санкт-Петербурзької
духовної академії до Києва було переведено вільного слухача, персидського підданого, архімандрита
Іллю Абрагамова, з Казанської духовної академії студента-болгарина Стефана Бакарджієва.
У серпні 1895 року до Київської духовної академії було прийнято сербів Феодора Христича,
Ксенофонта Кушевича, Михаїла Сабадошевича, Марка Цемовича і Димитрія Трипковича з призначенням їм щорічної стипендії у розмірі 210 рублів на кожного, з фонду Святішого Синоду.
Згідно з царським указом, Святіший Синод заслухав питання про дозвіл вступити до Київської
духовної академії Душана Поповича, випускника Київської духовної семінарії, сина інспектора Чорногорських народних училищ, Георгія Поповича.
11 вересня 1895 р. було ухвалено прийняти чорногорця Душана Поповича до Академії і призначити стипендію 210 руб. на рік з фонду Святішого Синоду. Трохи пізніше, знову ж таки відповідно
до царського указу, якому передувало відповідне клопотання Смирнського митрополита, 6 жовтня
1895 р., Святіший Синод заслухав питання про прийняття до Київської духовної академії випускника
Смирнської гімназії, уродженця м. Вріули (Греція) Димитрія Кілісмана. Димитрія було ухвалено прийняти до Академії і призначити стипендію 210 руб. на рік із фонду Святішого Синоду [6].
У листі до київського митрополита Іоанікія від 29 грудня 1895 року, Святіший Синод повідомляв, що за царським указом Раді Київської духовної академії було дозволено прийняти на 1й курс турецького підданого Іоана Спафарія, випускника Богословського училища в Кесарії Кападокійській, з
призначенням стипендії 210 руб. на рік з духовно-навчального капіталу Святішого Синоду.
Російський посол у Константинополі передав клопотання Ефеського митрополита до Святішого
Синоду допомогти ієродиякону Амвросію Пліанфіді вступити до однієї з російських духовних академій,
бажано до Києва. Святіший Синод постановою від 16 травня 1896 р., дозволив Раді Київської духовної
академії прийняти Пліанфіді на 1 курс, виділивши йому стипендію з фонду Святішого Синоду.
За постановою Святішого Синоду від 4 жовтня 1896 р., Раді Київської духовної академії було
дозволено прийняти хіонського уродженця, сина священика Аристодема Вукуна на 1 курс Академії,
призначивши йому стипендію з фонду Святішого Синоду. У вересні цього ж 1896 р., студентами 1го
курсу стали сирієць Семен Дебас, румуни Константин Сандович і Іона Цинкок, болгари Димитрій Ботєв, Іван Дімов, Христо Кисельов та серби Іордан Іованович і Драголюб Терзич. Їм виділили стипендії
з духовно-навчального капіталу Святішого Синоду, а також за рахунок капіталу по спорудженню православного храму у підніжжя Балкан [7].
Закінчили курс наук Академії у червні 1897 року:
2 румунів –
ієромонах Герасим (Мирон)
Маккавей Феодор
1 серб –
Дхуркевич Вукодин
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1 чорногорець – Іванович Станко (переведений з СПб духовної академії)
1 сирієць –
Таразі Рафаїл
Переведені з 3 на 4 курс:
4 греків –
ієродиякон Афанасій (Піперас)
Кардіакос Андрей
Ієродиякон Герман (Метоксас)
Парісіс Савва
2 сербів –
Радованович Владимір
Димитрієвич Стефан
5 болгар –
Ніколов Спас
Шивачев Григорій
Пенчев Філіп
Златєв Іван
Арабаджієв Григорій
Переведені з 2 на 3 курс:
3 сербів –
Ісайлович Даміан
Цемович Марк
Андонович Рист
1 чорногорець – Попович Душан
1 грек – Піромаліс Емануїл
Залишені без переводу до здачі іспитів із латинської мови у 2 пол. серпня ц.р.:
3 сербів –
Попович Драгутин
Ружичич Родислав
Триікович Димитрій
Переведені з 1 на 2 курс:
3 греків –
Ксеніс Яків
Спіфаріс Іван
ієродиякон Пліанофіді Амвросій
1 румун –
Бантаю Константин
3 сербів –
Муцович Іван
Терзич Драголюб
Сабадошевич Мілан
3 болгар –
Славов Ніколай
Ботєв Димитрій
Крестєв Іван
Залишені без переводу до здачі іспитів:
а) з деяких предметів у 2 пол. серпня:
3 болгар –
Дімов Іван
Кисельов Христо
ієродиякон Пастирєв Паїсій
а) з усіх предметів у 1 курсу:
1 грек – Кілісман Димитрій
Залишені на 1 курсі (згідно з заявами):
1 грек –
Вукун Аристодем
2 румунів –
Гервеско Віктор
Цинкок Іван
1 сирієць –
Дебас Селім
Звільнено з Академії з 1 курсу (згідно з заявою):
1 серб –
Петрович Новіца [8].
Господарське Управління при Святішому Синоді, в листі до Правління Київської духовної академії від 29 липня 1897 року, разом з повідомленням про дозвіл прийняти до Академії серба Івана Кастратовича і призначити йому стипендію в розмірі 210 руб. на рік із коштів Святішого Синоду,
надіслано документи Кастратовича, а саме:
а) посвідчення Королевсько-Сербської вчительської школи в Белграді від 14 серпня 1895 р. за №349;
б) запевнення Ради Ускюбської Митрополії за №38 про проходження Кастратовичем учительської служби;
в) посвідчення про хрещення від 6 березня 1897 р.
За аналогічних обставин, у вересні 1897 р., до Академії були зараховані серби Воіслав Катич і
Стефан Ількич, румуни Григорій Константинеску, Іон Радулеску і Василій Іримій, болгари Даніїл Ласков і
Теодор Волков. Відповідно, у вересні, жовтні і листопаді 1898 р. до Академії були зараховані болгарин
Іван Статєв і двоє сербів Мілан Бранкович і Войслав Бошнякович. Тоді ж студент Київської духовної академії румун Константин Балтач, який навчався за власні кошти, звернувся до Святішого Синоду з проханням призначити йому стипендію з коштів цієї вищої духовної установи Російської імперії. В зв’язку з
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цим, Господарське управління при Святішому Синоді, в листі до Правління Академії від 17 вересня 1897 р.,
запитувало про успіхи К. Балтача в науках і поведінці, а, отже, чи заслуговував він на ту стипендію, яку
просив. Правління дало цілком позитивну характеристику цьому студентові, зазначивши, що К. Балтач,
за дуже хороші й хороші успіхи, у червні 1897 р. був переведений з 1го на 2й курс Академії й заслуговує
призначення стипендії Святішого Синоду [9]. В цей же час, до Київської духовної академії вступив стипендіат Імператорського православного палестинського товариства ієродиякон Александр Міхаледіс
(Тахан). На утримання цього студента-сирійця встановлювалася річна стипендія в розмірі 350 рублів.
Відомо, що в 1887 р., Православно-палестинське товариство пожертвувало 18.400 рублів на встановлення в російських духовно-навчальних закладах чотирьох стипендій для православних арабів: одну
стипендію 350 рублів у духовних академіях і три – по 175 рублів у духовних семінаріях. Щоправда, це
тривало до квітня 1899 року, коли, в зв’язку зі зменшенням прибутку товариства, зазначені стипендії
були скорочені до 210 рублів у духовних академіях, і до 105 руб. у семінаріях [10].
Закінчили Академію в 1901 р.:
2 болгар –
Бакарджієв Стефан
Попов Іван
2 греків –
Вукупас Аристодем
Кілісманіс Димитрій
2 румунів –
Гервеско Віктор
Цинкок Іоанн, диякон
1 серб –
Катич Войслав
Переведені на 4 курс:
1 серб –
Джурич Ніколай
3 румунів –
Іримія Василій
Константинеску Григорій
Радулеску Іван
Переведені на 3й курс Академії:
3 болгар –
Вергов Христо
Теодоров Янко
Черняєв Пьотр
Переведені на 2 курс :
4 болгар –
Георгієв Стоян
Димітров Веніамін
Іовчев Феодор, священик
Химитлійський Михаїл
1 серб –
Досифей (Васич), ієромонах
1 сирієць –
Якуб Асад
Залишений на другий рік, у зв’язку з річною відпусткою:
1 серб –
Бранкович Мілан
Звільнені з Академії:
а) за заявою:
2 болгар –
Златєв Іонко
Волков Феодор
1 перс –
Абрагамов Ілія, архімандрит
б) у зв’язку з відсутністю в Академії протягом 1,5 року:
1 серб –
Бошнякович Войслав [11].
24 квітня 1897 р. спеціальна комісія з освіти південних слов’ян у Росії при Міністерстві закордонних справ, розробила Правила відбору і рекомендацій вступу до навчальних закладів Російської
імперії вихідців зі слов’янських країн. Дані Правила, врівні зі світськими вищими навчальними закладами (університетами в Санкт-Петербурзі, Москві, Св. Володимира в Києві, Харкові і Новоросійську,
Військово-медичною академією, Гірничим, Лісовим і Технологічними інститутами в Санкт-Петербурзі й
Харкові) були поширені також і на духовні академії. Справа обрання кандидатів до навчальних закладів покладалася на повноважних дипломатичних представників у Туреччині й в незалежних вже на той
час слов’янських країнах. При цьому ці офіційні представники російського уряду повинні були
обов’язково керуватися, як потребами даної країни щодо підготовки майбутніх фахівців, так і рекомендаціями місцевих духовних, військових і цивільних влад. Усі клопотання ("прошенія") щодо прийняття
до російських навчальних закладів мали подаватися до конкретної дипломатичної установи Росії в цих
країнах. Зокрема, для Сербії це була місія в Белграді, Чорногорії – місія в Цетинє, Болгарії – дипломатичне агентство в Софії, Македонії – Генеральне консульство в Салоніках. Після цього, в чітко зазначений термін (до 1 квітня кожного року), подані клопотання з зауваженнями і коментаріями
дипломатичних установ, а також необхідними документами, направлялися до вищезгаданих Комісій з
освіти слов’ян у Санкт-Петербурзі. До переліку документів для вступу до навчального закладу входили: метричне свідоцтво про народження, атестат про освіту (з зазначенням засвоєних дисциплін), відомості про батьків вступника і їхній майновий ценз, а також дані про рівень знання російської мови.
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Лише після розгляду Комісією документів претендентів і прийняття позитивного рішення, надавався
відповідний дозвіл на їхній в’їзд до Росії. В окремому пункті Правил застерігалося, що Комісія надавала державні стипендії виключно південнослов’янським уродженцям, зокрема, сербам, болгарам, македонцям, чорногорцям, боснякам і герцеговинцям, які отримали офіційний дозвіл на право навчатися
в російських навчальних закладах. У разі ж самовільного прибуття до Росії і вступу до того або іншого
навчального закладу, вони позбавлялися права на отримання державної стипендії. Водночас, мала
місце пряма вказівка закордонним дипломатичним представництвам відхиляти клопотання щодо прийому до російських навчальних закладів слов’ян, які були підданими австрійської монархії (чехів, словаків, хорватів та ін.), а також греків і румунів. Однак акцентувалася увага на необхідності всіляко
сприяти молодим південним слов’янам, бажаючим вступити до духовних академій і семінарій. Це було
пов’язано з великою нестачею освічених православних священнослужителів на той час у країнах Балканського півострова. Щодо претендентів жіночої статі, то, відповідно до цих Правил, вони могли вступати до Левашовського пансіону в м. Києві, Слов’янського училища ("питомника") в м. Одесі,
Керченського Кушніковського дівочого інституту, Астраханської жіночої гімназії, Жіночого медичного
інституту в Санкт-Петербурзі, а також до всіх жіночих єпархіальних училищ, що існували в Російській
імперії [12]. Доцільність застосування зазначених Правил і ефективність їх дії вже за декілька років
прийняття, засвідчив у своєму рішенні від 31 серпня 1901 року Святіший Синод щодо південнослов’янських уродженців, які виявили бажання вступити до російських духовно-навчальних закладів.
При цьому припускався виняток для тих випадків, коли ієрархи південнослов’янських країн зверталися
безпосередньо до Святішого Синоду з відповідними рекомендаціями й клопотаннями щодо прийому
їхніх підопічних до духовно-навчального закладу, як правило, до академії [13].
Проте в практичній діяльності духовно-навчальних закладів щодо втілення в життя положень
зазначених Правил, існувало ще чимало проблем. Для їх остаточного вирішення Святіший Синод протягом наступних років вжив ряд важливих заходів. У нашому розпорядженні є принаймні два його укази
від 17 і 18 червня 1905 р., тексти яких були направлені митрополиту Київському і Галицькому Флавіану.
По суті, це були відповіді на запити Московської і Казанської духовних академій з цілого ряда актуальних питань прийому і випуску іноземних громадян, а також навчально-виховного процесу в духовних
академіях, в цілому. Зокрема, було визнано за неможливе приймати іноземців-випускників академій на
духовну службу в Росії. Але в разі прийняття російського підданства і відповідного дозволу Святішого
Синоду, припускалася можливість залишити їх в академії на викладацькій роботі. В будь-якому випадку, випускникам-іноземцям видавалися дипломи і атестати за спеціально виготовленою формою. Передбачалося, що студенти-іноземці мали вчитися в академії, перш за все, за власні кошти, або ж на
спеціально виділені стипендії з дозволу Святішого Синоду. Але при цьому зазначалося, що навіть в
разі відмінних успіхів у навчанні й поведінці, іноземних вихованців духовних семінарій не повинні були
посилати вчитися до академії на казенний рахунок на шкоду інтересам російських вихованців. Порядок прийняття іноземців до духовних академій на казенний рахунок було поширено й на тих іноземних
претендентів, які згодні були вчитися за власні кошти. Тим самим як би встановлювалася певна кількісна норма прийому іноземців до академії відповідно до студентських вакансій, а також до потреб православних іноземних церков у священиках з вищою освітою. Всі іноземці, які виявили бажання
навчатися в російських духовних академіях, як на стипендію Святішого Синоду, так і за власний рахунок, повинні були подати всі необхідні документи і рекомендації місцевих духовних ієрархів за існуючим порядком, визначеним Правилами 1897 р. і розпорядженнями Святішого Синоду. Комісія з
розгляду заяв щодо вступу іноземців до духовної академії при Святішому Синоді створювалася щорічно і виносила остаточне рішення. В разі позитивного вирішення питання, претенденту надавався
офіційний дозвіл прибути на вступні іспити. Іноземці, які його не мали до вступних іспитів не допускалися. В зв’язку з досить частими випадками порушення терміну прибуття іноземців для вступу до академії, було визнано за необхідне просити безпосередньо східних і південнослов’янських ієрархів, аби
вони завчасно зверталися з рекомендаціями і клопотаннями про прийом до академії своїх підопічних.
Встановлювався строк – за три місяці до вступних іспитів, що зазвичай розпочиналися з 16 серпня.
Зрештою, підкреслювалась непорушність існуючого в духовних академіях порядку, за яким усі іноземці
приймалися до лав студентів лише в разі успішної здачі вступних іспитів. Окремо при цьому висувалася
вимога до іноземних вступників мати необхідний мінімум знання російської мови [14]. Наскільки останнє
положення щодо рівня знання російської мови іноземними претендентами було важливим і актуальним, засвідчує лист обер-прокурора Святішого Синоду К. Побєдоносцева від 10 березня 1905 р. до
Київського митрополита Флавіана. В ньому йшла мова про те, що російський посол у Румунії надіслав
до Міністерства закордонних справ прохання румунського підданого Феодора Сирбу, випускника Яської семінарії "Веніамін" прийняти його до Київської духовної академії. Своєю чергою, обер-прокурор
Святішого Синоду, надсилаючи митрополиту Флавіану оригінал згаданого прохання, просив повідомити його особисто про вирішення даної справи. Характерно, що відповідь митрополита була витримана
виключно в дусі вимог згаданих вище указів Святішого Синоду. Чітко було сказано про те, що румунський підданий Феодор Сирбу може прибути на вступні іспити до Київської духовної академії у встановлений термін, тобто до 16 серпня, якщо він знає російську мову. Інакше (з огляду на сам факт
звернення з цього питання обер-прокурора Святішого Синоду – авт.), митрополит Флавіан пропонував
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залишити Феодора Сирбу при академії як вільного слухача для вивчення російської мови з подальшою
перспективою вступу до цього духовного навчального закладу [15]. Але, практика реального життя, наприклад, гостра потреба в кваліфікованих педагогічних кадрах окремої спеціалізації, змушувала робити
певні відступи від суворого дотримання положень Правил 1897 р., а також подальших указів Святішого
Синоду щодо прийому іноземців до духовно-навчальних закладів. Так, за рішенням Святішого Синоду
від 25-29 листопада 1908 р. з питання "Про порядок прийняття сирійських уродженців до духовнонавчальних закладів", сирійці-випускники духовних академій, хоча і в окремих випадках, але приймалися
на духовно-навчальну службу, зокрема в якості викладачів. Традиційно червоною ниткою даного документу проходило твердження про те, що головною метою навчання іноземців у духовно-навчальних закладах є підготовка до служіння потребам православної Церкви і духовної освіти на їхній батьківщині,
куди вони зобов’язані повертатися після закінчення навчання. Документи випускників-сирійців надсилалися до розпорядження антіохійського патріарха, який, як правило, надавав їм рекомендації до вступу [16].
Закінчили Київську духовну академію в 1903 р.:
2 болгар –
Христо Вергов
Янко Теодоров
Переведені на 4 курс:
4 болгар –
Стоян Георгієв
Михаїл Химітлійський
Веніамін Димітров
Феодор Іовчев, священик
1 серб –
Досифей (Васич), ієромонах
1 сирієць –
Асад Якуб [17].
Закінчили Київську духовну академію в 1904 р.:
3 болгар –
Стоян Георгієв
Михаїл Химітлійський
Веніамін Димітров
1 серб –
Досифей (Васич), ієромонах
1 сирієць –
Асад Якуб
Переведені на 4 курс:
3 сербів –
Ройслав Бошнякович
Димітрій Терзич
Михаїл (Пантелич), ієромонах
Переведені на 3 курс Академії:
1 серб –
Владимір Стоядинович
1 грек –
Ніколай Пахіопуло
1 сирієць –
Тауфік Кезма
Переведені на 2 курс :
2 греків –
Стиліан Василіаді
Константин Нелпаніс
3 сербів –
Радован Казимірович
Душан Попович
Мілан Петрович
1 чех –
Савватій (Врабец), ієродиякон
Студенти 1 курсу:
1 румун –
Ніколай Єня
3 арабів –
Антоній (Мубайсда), ієродиякон
Василій (Сідаді), ієродиякон
Григорій (Абу-Хатабі), ієродиякон [18].
Закінчили Академію в 1907 році:
2 греків –
Стиліан Василіаді
Константин Нелпаніс
3 сербів –
Радован Казимірович
Душан Попович
Мілан Петрович
1 чех –
Савватій (Врабец), ієродиякон
Переведені на 4 курс:
1 румун –
Ніколай Єня
3 сирійців –
Антоній Мубайсу, диякон
Григорій Абу-Хатаб, диякон
Ібрагім Варвар
2 болгар –
Бонго Іванов
Євфимій Сапунджієв, ієродиякон
Переведені на 3 курс:
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1 болгарин – Іосиф Ніпослов
1 сирієць –
Василій Сідаун, диякон
Переведені на 2 курс:
1 румун –
Феодор Сирбу
5 болгар –
Гайко Паюов
Іван Войнов, диякон
Димитрій Ташев
Димитрій Чавдаров
Антон Янакієв
2 сербів –
Георгій Васич
Димитрій Обрадович
Вибув з Академії:
1 румун –
Людвиг Кізмо [19].
Список вихованців із іноземців, які закінчили Академію в 1908 році:
1 румун –
Ніколай Єня
3 сирійців –
Григорій Абу-Хатаб, диякон
Антоній Мубайсу, диякон
Ібрагім Варвар (Уаруару)
2 болгар –
Бонго Іванов
Євфимій Сапунджієв, ієродиякон
Переведені на 4 курс:
6 болгар –
Іосиф Ніколов, ієродиякон
Ганчо Пашов
Іоаніс (Іван) Войнов, диякон
Димитрій Ташев
Димитрій Чавдаров
Антон Янакієв
1 сирієць –
Василій Сідауі, диякон
1 румун –
Феодор Сирбу
2 сербів –
Георгій Васич
Димитрій Обрадович
Переведені на 3 курс:
1 грек –
Андронік Вріонідіс
1 серб –
Мілош Магазинович
3 болгар –
Борис Сафронович
Станіслав Арчиров
Афанасій Димитров
Переведені на 2 курс:
4 болгар –
Іван Георгієв
Іван Сидочаров
Максим Пелов, ієродиякон
Іркасі Стефков, ієродиякон
1 серб –
Іосиф Цвіович, священик
Зарахований на 1 курс (вільним слухачем):
1 сирієць –
Афанасій Клелі, ієромонах [20].
Указом Святішого Синоду від 19 вересня 1909 р., Раді Київської духовної академії було дозволено допустити до вступних іспитів на початку наступного 1910-1911 навчального року грека Мільтіада
Гайтанакіса, випускника Великої національної школи, за якого клопотався колишній Патріарх Константинопольський Анфим. У поточному 1909 році йому дозволили стати слухачем Академії для оволодіння російської мови і підготовки до вступних іспитів. М. Гайтанакісу була призначена стипендія
Святішого Синоду з прибутків від маєтків грецьких монастирів у Бессарабії у розмірі звичайної стипендії
для студентів Академії. Але вже восени наступного року Правління Київської духовної академії повідомило Господарське управління при Святішому Синод (у відповідь на його лист від 4 жовтня 1910 р. –
авт.), що М. Гайтанакіс ще 22 лютого 1910 р. відбув на батьківщину, а 15 березня цього ж року надіслав заяву, що в зв’язку зі хворобою, він не зможе з’явитись до академії для продовження освіти [21].
Указом Святішого Синоду від 29 жовтня 1909 р., Раді Київської духовної академії було дозволено прийняти ієродиякона Мельхіседека Макріса, грека, студента богословського Афінського університету, до числа студентів і призначити йому стипендію Святішого Синоду від прибутків із маєтків
грецьких монастирів у Бессарабії. Однак, у відповіді Київського митрополита Флавіана звертається
увага на те, що в указі нічого не говориться як про допуск ієродиякона Мельхіседека до вступних іспитів, так і про прийняття його без іспитів. Київський митрополит також нагадує, що згідно з діючим статутом православних духовних академій, іноземці, які раніше не навчалися в Росії, можуть бути
прийняті до Академії не інакше, як тільки після здачі вступних іспитів. Митрополит просив роз’яснити,
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як слід приймати ієродиякона Мельхіседека Макріса до Академії – після іспитів або без іспитів. 6 жовтня 1910 р. ієродиякон М. Макріс, прибувши до Києва, подав заяву в якій просив клопотатися перед
Святішим Синодом залишити його вільним слухачем Академії. Однак вже через місяць він подав на
ім’я ректора Інокентія заяву про видачу йому необхідних документів для виїзду на батьківщину, оскільки сподівався, що подання Генерального Консула Росії в Солуні, стане підставою вступу до Академії
без іспитів. Але у зв’язку з незнанням російської мови, здавати іспити він не зміг [22].
Господарське управління при Святішому Синоді в листі від 21 травня 1909 р. до Правління Київської
духовної академії повідомляє, що студент 2го курсу серб Мілош Магазинович просив надати йому грошову
допомогу для поїздки додому, в зв’язку з хворобою, або для лікування на півдні. Водночас, Господарське
Управління просило надати інформацію щодо успіхів у навчанні й поведінці М. Магазиновича, а також довідку про стан його здоров’я. У довідці, яку написав лікар Київської духовної академії від 26 травня 1909 р., вказується що студент Магазинович страждає на неврастенію і потребує відпочинку і звільнення від занять [23].
Випускник Київської духовної академії 1907 року серб Душан Попович, із званням дійсного студента, у серпні (28) 1909 р., для отримання вченого ступеня кандидата богослов’я, здавав усні іспити з
історії філософії і латинської мови (саме з цих дисциплін Д. Попович, згідно атестату про закінчення
Академії, отримав посередні (2) оцінки, що не дозволили йому свого часу отримати кандидатський
ступінь, не зважаючи на написання на 4 курсі відповідного письмового твору – авт.). Здавши цього разу успішно (на "задовільно" (3) – авт.) дані предмети, Душан Попович удостоївся ступеня кандидата
богослов’я, з отриманням диплома на підставі §§81, 135 і 137 діючого Статуту духовних академій. В
кандидатському дипломі був указаний обсяг тих навчальних дисциплін, якими успішно оволодів цей
іноземець за час навчання в Київській духовній академії (1903 – 1907рр.), а також здачі на кандидатський ступінь. Зокрема, це наступні дисципліни:
Загальнообов’язкові – вступ до богословських наук ("дуже добре" (4)), Святе Письмо Старого і
Нового Завіту ("добре" (3)), біблейська історія ("добре" (3)), догматичне богослов’я ("добре" (3)), моральне богослов’я ("добре" (3)), гомілетика і історія проповідництва("дуже добре" (4)), пастирське богослов’я і педагогіка ("дуже добре" (4)), церковне право ("добре" (3)), загальна церковна історія ("добре"
(3)), історія і розбір західних сповідань ("добре" (3)), історія російської церкви ("відмінно" (5)), історія і
викриття російського розколу ("дуже добре" (4)), патристика ("дуже добре" (4)), церковна археологія
("добре" (3)), літургіка ("добре" (3)), психологія ("добре" (3)), логіка і метафізика ("добре" (3)), історія
філософії ("добре" (3)),єврейська мова ("добре" (3)).
Інші предмети – загальна громадянська історія ("добре" (3)), російська громадянська історія
("добре" (3)), латинська мова і словесність ("добре" (3)), німецька мова ("добре" (3)). Після отримання
даного диплому, не виключено, що Душан Попович виявив бажання залишитися в Київській духовній
академії як викладач, у чому йому було, швидше за все, офіційно відмовлено. Принаймні, на копії диплома була примітка (від руки – авт.), що кандидат Д. Попович, як такий, що не мав російського підданства, на підставі указу Святішого Синоду від 17 червня 1905 р. за №6084, не мав права бути
викладачем у російських духовних навчальних закладах [24].
Закінчили повний курс академічних наук у 1910 році:
8 болгар –
Ганчо Пашов
диякон Іоан Войнов
Димитрій Татєв
Димитрій Чавдаров
Антон Янакієв
Борис Сафронієв
Станіслав Аргіров
Афанасій Димітров
1 румун –
Феодор Сирбу
3 сербів –
Георгій Васич
Димитрій Обрадович
Мілош Магазинович
1 грек –
Андронік Вріотнонс
Переведені на 4 курс:
2 сербів–
Єфрем Ігуманович
Іосиф Цвіович, священик
4 болгар –
Іван Георгієв
Іван Снєгаров
Максим Пєнов, ієродиякон
Іріней Стефков, ієродиякон
Переведені на 3 курс:
2 сирійців –
Афанасій Клелі, ієромонах
Гаумон Хабіб
1 серб –
Радомір Шабич, священик
1 болгарин – Харитон, ієродиякон
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2 греків –

Георгій Гаметакі
Константин Хіоніс, священик
Переведені на 2 курс:
1 серб –
Радислав Вескович
3 болгар –
Христо Гяуров
Владимір Ілієв
Георгій Христов
Залишені на 1 курсі:
1 серб –
Ієримей, ієромонах [25].
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Сучасна наука тяжіє до філософського осмислення еволюції наукового знання. Пошуки найефективніших методологій переконують у доцільності міждисциплінарних підходів за умови високої дослідницької культури. Дедалі частіше перевагу віддають культурологічному підходу, визначаючи його
зміст як уведення знання в контекст сформованого культурного типу тієї чи іншої епохи в усіх її проявах: умонастрої суспільства, стиль мислення, психологічне середовище, мистецтво, література, мова, наука тощо.
Проблема "знання / наука – епоха" не є новою. Утім, якщо взяти до уваги новітні документознавчі дослідження, то з-поміж них знайдеться обмаль таких, про котрі можна було би відгукнутись як
про ґрунтовні ретроспективні спроби осмислення еволюційних змін науки про документ, репрезентацію різних моделей її розвитку, глибоке осягнення науково-пізнавального процесу – поступального
руху до "істинних знань". В українській історіографії документознавства на особливу увагу заслуговує
монографія С.Г. Кулешова "Документознавство: Історія. Теоретичні основи" [12]. Це чи не єдиний випадок, коли наголошено на теоретичному осмисленні історії накопичення емпіричних знань про документ та їх початковій диференціації. Дослідження побудоване на розумінні особливостей різних форм
знань, умов і закономірностей їх розвитку, залежностей між практикою і наукою, важливості тривання
розвідок, що спонукають студіювати, дбати про новітній досвід, а потім із нього творити здобутки інших форми і змісту.
Багаторічні досліди С.Г. Кулешова, виважені раціональними міркуваннями, дозволили зробити
важливий висновок про те, що від початку документальна фіксація інформації "мала певні жанрові характеристики, а дискретний носій – конкретну орієнтацію на використання його як об’єкта, який призначений тільки для зберігання і передавання … інформації" [12, 7]. Таке спостереження дає підстави
для наступного твердження: усвідомлене ставлення до документів як до об’єктів, спеціально призначених для фіксації інформації з метою її збереження та передачі у просторі і часі, могло сформуватися
лише за умови наявності початкових емпіричних умовиводів про них [12, 5]. Отже, витоки знань про
документ варто синхронізувати з появою його самого.
Наразі не існує однозначного пояснення чинників виникнення феномену людської цивілізації –
документа, рівно як і версії тлумачення початкового його змісту. Про первинний намір тих, хто започаткував фіксування інформації на стабільному матеріальному носієві, дискутується чимало. Диспути
збіглись у часі зі зростанням наукового інтересу до документа наприкінці ХІХ–ХХ ст. Учені не продемонстрували одностайності стосовно першопричини появи документа, поставивши під сумнів можливість виявлення історичного переслідування мети документування в тому випадку, якщо тодішні
наміри роз’яснювати, керуючись сьогоденними практикою та досягненнями теоретичного пізнання.
Бажання з’ясувати чинники виникнення документів часто супроводжується порушенням ознак
формальної логіки, коли умови їх появи підміняються факторами. Так, виникнення письма, як альтернативи тривалому існуванню усної культурної традиції, з метою компенсації недоліків живого слова, як засобу комунікації, стало умовою появи документа, а не причиною, про що йдеться у працях фундатора
документознавства К.Г. Мітяєва [15]. Це, в свою чергу, могло унеможливити користування нею, якщо б
величезні документальні потоки не одержали бодай примітивного зразка упорядкування, систематизації.
Подібні практичні експерименти змінили характер мислення, поклавши початок логіці й науці [21, 154].
Народження документальної форми фіксації інформації припадає на ІV–ІІІ тис. до н.е. [12, 6], а
за місцем першого вияву належить найдавнішим суспільним утворенням в історії людства – державам
східної цивілізації. Географічно під "давнім Сходом" розуміють країни, що розкинулися на величезному
просторі, на західному краї якого знаходиться Єгипет, а на східному – Китай і Японія [6, 59]. За природними умовами (клімат, винятково зручні умови обробки землі, велика кількість корисних копалин, дикорослих злаків, придатних для культивування, тварин, що піддавались одомашненню, тощо) саме цій
частині ойкумени на тривалий час судилося стати найбільш сприятливим ареалом проживання та господарської діяльності людства [5, 14]. Ускладнення й збагачення трудової й соціальної практики каталізувало накопичення досвіду, розширення кругозору, раціональне сприйняття й пізнання дійсності.
Це породжує абстрактне мислення й застосування загальних понять і систематизацію явищ.
Досліджуваний О.П. Рифтиним документальний корпус Межиріччя дозволив довести їх ранню
змістову специфікацію (залежно від видової категорії) – ще від часів Шумеру та Вавилону. Переважна
більшість письмен Межиріччя, що дійшли до нашого часу, це публічні та приватноправові акти, а також релігійні, літературні, навчальні тексти [2, 33]. Усвідомлення значення документів як акту влади,
посвідчення права власності надало їм особливого статусу, а правнича практика не просто підтвердила це, але й сформувала ті аспекти документної інформації, що суттєво впливали на характер правових відносин. Таким стало належне оформлювання документа, в т.ч. і наявність необхідних
засвідчувальних елементів.
Найпоширенішим способом підтвердження інформації були відбитки вирізьблених із каменю
чи мушель штемпельних і циліндричних печаток [13, 44–45; 16, 24–26]. Зазвичай вони виготовлялись
із лазуриту, аметисту, онікса, агату чи інших видів каменю або ж із слонової кістки чи склоподібної пасти і містили сцени життя світського або релігійного змісту, символічні зображення, тексти різної тематики [8, 111–112]. Багато печаток за рівнем майстерності виготовлення справедливо можуть
вважатися мистецькими творами.
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Переслідуючи мету убезпечення документної інформації від спотворення, було започатковано
інститут свідків укладання документів, виготовлення їх копій, дублікатів, "нотаріальне" оформлення
доказів [2, 24; 13, 41]. Наприклад, близько 2000 р. до н.е. датується вавілонський закон про укладання
угод, що чітко регламентував хід і оформлювання ділової операції, зокрема і те, яким чином вона мала бути "зафіксована і "підписана" сторонами і свідками" [13, c. 39]. Письмове закріплення факту правової дії передбачало виготовлення двох ідентичних екземплярів документа, один з яких зберігався в
архіві, інший – в особи-фігуранта справи. Додаткові запобіжні заходи щодо збереження інформації
були спрямовані на унеможливлення фальшування документів.
На розвиток близькосхідної цивілізації значно вплинуло поширення освіти, що відбилось у появі навчальних осередків, літературних дискусій і полеміки та, найголовніше, особи, обізнаної в багатьох галузях знань. Окремо варто сказати про існування центрів підготовки "універсального типу
вчених", за висловом С.Н. Крамера, – писарів [13, 39]. Спеціальні школи для систематичного навчання
читанню і письму були настільки розповсюдженим явищем, що деякі дослідники вказують на наявність
у ІІІ тис. до н.е. мережі таких освітніх, літературних осередків, які, виконуючи суспільне замовлення,
займалися підготовкою професійних писарів [10, 18]. Слухачам шкіл викладались курси, спрямовані на
розвиток широкого кругозору і формування вмінь, навичок роботи з документами. Проте, на думку
вчених, для ранньої історії держав Месопотамії невластиве виокремлення в особливий штат фахівців,
котрі вміли укладати документи. Так само в історичних джерелах не зустрічаються лексеми, які б означали особу, що займалася документуванням [18, 71]. Це пояснюється, передусім, слабим суспільним розвитком.
Поступово в умовах розвитку управління, як невід’ємного чинника існування держави, соціальний авторитет писарів зміцнюється. Писарі існували при певних закладах, фамілії чи осібно займалися
"діловодною" практикою, як особливим ремеслом. Формується диференціація функційних обов’язків
працівників канцелярії, що так само, як і інша структура установи, поступово революціонізувала [18,
297–298]. Імовірно, мало місце усвідомлення жанрово-видової відмінності документів, що народжувалися в різних закладах.
У Давньому Єгипті так само існувала палати письма, де укладалися документи, а також спеціальні школи, палати, зали письма, де навчали складати документи, що передбачало студіювання
майбутніми писарями граматичних, літературних, математичних, географічних, історичних, правових,
інших знань. Навчальний процес забезпечувався відповідними словниками (у т.ч. і іноземних мов),
палеографічними довідниками, посібниками, які формували вміння і навички роботи з документами
(наприклад, папірус Карлсберг ХІІ "Пояснення використання знаків, пояснення труднощів, розкриття
прихованих речей, пояснення темних місць …" (ІІ ст. н.е.) [9, 66–69].
Погодьмося з С.Г. Карпюком у тому, що про писарів Близького Сходу написано десятки досліджень, а твердження про їх місце і значення в історії Дворіччя та Єгипту не вимагають солідних обґрунтувань [7, 161]. Натомість питання ролі писарів в історії давніх Греції та Риму залишається мало
розробленим, хоча перші тематичні розвідки датуються ще кінцем ХІХ ст. [23]. Останні за часом появи
студії підтвердили висновок учених про появу писарів у період тиранії, проте про їх функції можна судити лише гіпотетично [7, 161–162]. Документально підтвердженим є факт, що вже в VI ст. до н.е. зпоміж афінських посадових осіб траплялись писарі, секретарі – grammateis. Їх обов’язки достеменно
не були визначені науковцями, утім не викликає заперечення повноваження укладати документи та
стежити за видатками посадовців. Відомим історичним фактом є поширена практика оприлюднення
писарями змісту документа народним зборам.
Писарі складали особливу соціальну верству, що формувалася за виборчим принципом і мала
упереджувати "спадкову спеціалізацію". Хоча "великих візирів" із еллінських секретарів не вийшло,
утім упродовж ІІ–І ст. до н.е. повноваження писарів "вийшли" за межі звичних обов’язків і їм доводилося наглядати за багатьма надзвичайно важливими полісними проектами, здійснювати комунікацію між
міською общиною й імператорською адміністрацією, розподіляти відзнаки тощо [7, 166]. За часів Риму
канцелярія як структурна одиниця адміністративної установи набуває виняткового статусу. Ідеться про
чітке окреслення її функційних повноважень і призначення, вимог до кадрового складу, засад відбору
на тимчасову чи регулярну (постійну) державну службу, права й обов’язки службовців [17, 60–61].
Важливими еволюційними утвореннями розвитку інституту документа стали храмові (або жрецькі), палацові (царські), приватні архіви, архіви міських общин, республік і бібліотеки (архівибібліотеки) [1, 6–10], які "виросли" зі звичайних "складів". Існували архіви також при різних закладах і
установах, де зберігалася поточна документація. Поширеною і небезпідставною є думка про початкове спільне зберігання канцелярських документів і книг. Існує безліч археологічних і мовних підтверджень цьому. Німецький дослідник Й. Папрітц, коментуючи тему архівів Месопотамії, звертає увагу на
те, що тоді не існувало archives historiques чи Archivgut (архів історичний), а були лише Registraturgut –
канцелярські архіви [25, 17]. Надходження до архівних сховищ відбувалося через передбачені правом
приписи обов’язкового зберігання окремих видів документів, а також завдяки їх добровільному депонуванню приватними особами [2, 44].
Організаційні засади архівної справи в давній Елладі є типовими і схожими з тими, які набула
давня східна цивілізація. Якщо про архіви крито-мікенської епохи судити складно, через обмаль археологіч-
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них слідів, то в наступні століття, особливо в період класичної античності, їх історія простежується чіткіше
[1, 17]. Відмітимо наслідування заходів, спрямованих на комплектування, зберігання, забезпечення користування архівними документами. Чіткіше розмежовувалися функції архівів полісу й окремих храмів. Примітним
є побутування методичних праць, що трактували відмінності між документами-оригіналами і копіями, пояснювали їх юридичну силу та порядок виготовлення, убезпечення від фальшування, захист інформації [1, 16].
Розгалуженою була мережа архівів у Римі, особливо на момент його найбільшого розквіту –
ІІІ ст. н.е. Складний бюрократичний апарат управління, інтенсивна законодавча діяльність уряду, широкі міжнародні політичні і торговельні зв’язки, зростання крупної приватної власності й пов’язані з нею
правові відносини породжують великий обсяг документації, що актуалізувало розвиток архівної справи. Відмітимо наявність спеціалізованих архівів: архів понтифіків зберігав документи цивільних правовідносин, архів феціалів – акти зовнішніх зносин, архів авгурів і гаруспиків – документи релігійного
змісту тощо.
Крім архівів, місцями масового зберігання документів виступали ще й бібліотеки. У музеї Пенсільванського університету зберігається найдавніший шумерський список книг (24 позиції; 2500 р. до
н.е.), який американський шумеролог С.Н. Крамер назвав першим відомим бібліотечним каталогом
людства [10, 216–219]. Складно судити про рівень розвиненості фізичного й інтелектуального доступу
до документів, міру публічності архівів і бібліотек. Утім, на думку Е. К’єра, якщо навіть і існував відкритий доступ до книг чи архівних документів, то через суб’єктивні й об’єктивні чинники лише незначний
відсоток населення міг скористатися цим правом [13, 93], для практичної реалізації якого слугувати
інвентарні описи, каталоги й інші види довідкового апарату.
Найбільшою і першою системно укомплектованою бібліотекою Месопотамії була книгозбірня
царя Ашшурбанапала, у якій зберігалися аннали, хроніки; тексти міждержавних договорів, законодавчі
пам’ятки, управлінські документи; міфи, байки, епічні літературні твори; збірки граматичних прикладів і
вправ, списки рецептів, звіти наукових досягнень тощо. Одиниці зберігання містили "бібліотечний
штамп" з указуванням їх власника, тематично класифікувалися, а пошуки необхідного документа полегшували етикетки, на яких анотовано вказувався зміст. Якщо це було серійне зібрання, то тоді зазначалися назва серій і кількість табличок кожної серії [2, 53; 16, 17–18].
Часто бібліотеки перетворювались у потужні дослідні центри, оскільки мета їх функціонування
полягала не тільки в надбанні та зберіганні сувоїв чи кодексів, але й проведенні дослідної роботи,
спрямованої на встановлення оригінальності тексту, його коментування, переписування тощо. Важливою складовою діяльності бібліотек стало укладання довідкового апарату до одиниць зберігання, зокрема каталогів. Своєрідним зразком досягнень каталогізації бібліотек в епоху античності є каталог зі
120 сувоїв Александрійської бібліотеки, укладений батьком бібліографії Каллімахом – "Таблиці тих,
хто проявився в усіх видах літератури і того, що вони написали…", які містили назви творів за науковими та літературними (проза (історія, риторика, філософія, медицина, право), поезія (епіка, елегія,
лірика, трагедія, комедія)) категоріями. Книгоопис Каллімаха охоплював записи про автора, список
його праць, короткі біографічні дані, назву рукопису, перший рядок (для ідентифікації) твору і загальну
кількість строф та інші ідентифікаційні елементи, що конкретизували одиницю зберігання. Крім інвентарно-каталожної форми роботи з бібліотечними документами, поширеним видом діяльності було "копіювання" книг і тлумачення текстів. Для цього при бібліотеках існували школи переписувачів,
перекладачів, які розробляли й удосконалювали прийоми герменевтичної критики текстів. Так було з
бібліотеками Птоломеїв, Атталідів (ІІІ–І ст. до н.е.) та ін. царських фамілій.
Отже, інтелектуальні "домагання" громадян давніх близькосхідних й античних держав, професійні потреби правників, державницькі інтереси можновладців, зацікавленість у захисті власності приватних осіб, інші обставини утвердили в давньому суспільстві цінність особливих місць зберігання
документів, спонукали усвідомлено дбати про документальну спадщину попередників і сучасників.
Важливе значення для утвердження статусу документа мала юридична практика. С.Н. Крамер
зробив висновок, що закон і правосуддя в Месопотамії були основоположними практичними і теоретичними поняттями, адже "археологи знайшли тисячі глиняних табличок з усякими юридичними текстами: договори, угоди, заповіти, векселя, розписки, судові постанови", а "учні старших класів чимало
займалися вивченням законів і сумлінно опановували важкі, специфічні юридичні формули, а також
переписували зводи законів і судові рішення" [10, 32].
Чинники походження права, економічні та соціальні передумови його формування, фактори
еволюції змісту норм, типові правові інститути – теми добре досліджені істориками права. Їх ставлення
до історії права найдавнішого періоду побутування людства доволі своєрідне. Ідеться про те, що розвиток права в Межиріччі відбувався без запозичень, оскільки давня близькосхідна цивілізація позбавлена можливості звернення до досвіду попередників позаяк відсутні такі. Окрім цього, тисячолітній
розвиток Месопотамії характеризується відносним спокоєм, відсутністю втручань ззовні, а отже, й
правових реформ за іншим зразком.
Специфічні матеріальна основа документів, відсутність органічних барвників, фарб чорнил,
природні умови сприяли "довгому життю" сотням тисяч юридичних документів. Дослідник Передньої
Азії І.М. Дьяконов уважав, що перші юридичні документи не мали чітко розробленого формуляру, відрізнялися різночитанням, відсутністю вживання єдиної термінології [3, 46]. Недовершеність окремих
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позицій створення чи контролю за виконанням документів детермінувала умови, які живили необхідність удосконалення їх форми, змісту та були темою особливого інтересу тих, хто прагнув довизначити процесуальне судочинство, конституював право, закріплюючи прецеденти і подаючи їх через
відповідні конструкції вербально фіксованої інформації.
Більшість правових документів, які дійшли до нашого часу, відзначаються скрупульозним оформленням, споряджені суттєвими списками свідків їх укладання, печатками і "конвертами", що, як відомо, запобігало фальшуванню інформації [20, 9]. Дослідження політичного, економічного життя
месопотамського суспільства, а також особливостей культури, соціальної психології, релігії, доводять
факт незначної участі його громадян у правовій практиці, що й пояснює зосередження юридичних документів в архівах вузького кола осіб. У цілому правові джерела Месопотамії поділяють на три крупні
групи: пам’ятки матеріального права, тобто закони, "судебники", офіційні і приватні кодифікації;
пам’ятки правової практики (контракти, судові протоколи, рішення, царські пожалування) та пам’ятки
правової доктрини (трактати, підручники, довідкові посібники, спеціальні твори тощо). Студіювання
документів доводить складання системи первинних знань про правові акти, що й підтверджують "практичні частини" документів, збірки зразків їх оформлювання. Згадані довідники містили також зібрання
шаблонів юридичної термінології (інколи з додаванням синонімічних рядів) та специфічних мовних
зворотів, які часто подавалися різними мовами (наприклад, "Шумерські сімейні закони", "Правила про
відстрочку" та ін.) [11, 44]. Ретельне вивчення правових пам’яток доводить раціонально виважене слідування писарями порад їх укладання, що засвідчує "обережність" уживання рекомендованих приписів із метою не тільки уникнення встановлених правил, але й усвідомлення їх значення,
опосередковано – важливості документа.
Відкриття в 1901 р. французькою археологічною експедицією поблизу м. Сузи зводу законів
вавилонського царя Хаммурапі, ґрунтованого на попередньому досвіді людства [19, 32], ознаменувало
не тільки початок нового етапу у вивченні вавілонського суспільства, але й права давнього Сходу загалом. Упродовж ХХ ст. закони Хаммурапі стали чи не однією з найулюбленіших тем дослідників історії держави і права Передньої Азії ІІ тисячоліття до н.е. Встановлено, що закони Хаммурапі
регулювали різні сторони внутрішнього і зовнішнього життя суспільства (економічна, політична, культурна сфери), а також його членів. Правовий акт містив чітку вказівку на статус документа як засвідчення певного факту чи обставин справи. Так, вирішення комерційних операцій будь-якого масштабу
мало обов’язково супроводжуватися "документом із печаткою" і наявністю свідків [22, 99].
Видаються надзвичайно цікавими студії О.П. Рифтина, що стосуються давніх вавилонських документів ІІІ–ІІ тисячоліть до н.е. [16] Посилаючись на зразки зарубіжної історіографії, учений явив одні
з перших у російській науці студії про документацію Вавилону. Визнаючи нескінченість пізнавального
процесу, автор зупиняється на найважливіших аспектах вивчення документа, які умовно можна
об’єднати в такі інтегральні частини: загальні відомості (походження, значення, назва), зовнішня (матеріал, форма) і внутрішня (письмо і мова, схема тексту) характеристики; обставини функціонування й
зберігання. Об’єктами дослідження стали адміністративні й юридичні документи епохи першої вавилонської династії (1894–1595 рр. до н.е.), зміст яких засвідчує доволі високий ступінь розвитку системи
права, його технологій, правових відносин у суспільстві. Це, на думку О.П. Рифтина, є результатом
бурхливого розвитку економіки, зокрема жвавого і широкого обміну товаром між окремими містами,
регіонами держави, чисельних кредитних фінансових операцій – процедури займу, практики відчуження майна та інших цивільних дій, пов’язаних і не пов’язаних із майном [16, 12–13]. Документ виконував
диспозитивну функцію, тобто його укладання було необхідною умовою здійснення більшості правових
дій, їх легітимності. Існування вимоги письмово фіксувати умови угоди пов’язано з тим, що вже тоді
документ став одним із найважливіших доказів у судовому процесі.
В епоху античності міцніє традиція ставлення до документа як доказу, свідчення, що в довершеній формі продемонстровано римським правом [14, 537]. Класичний період його історії розпочинається за часів ранньої Республіки (І ст. до н.е.) і знаменується серйозними зрушеннями, викликаними
виходом юриспруденції зі сфери відання понтифіків, реформою судочинства, зокрема введенням т.зв.
"формулярного процесу". Право перетворилося в окрему галузь суспільної практики, займатися якою
було вельми почесно. Віднині юристам належало складати різні "формули-документи", що містили
відтворення можливого протікання слухання справи в суді і варіанти рішення. Документи залишаються
важливим аргументом ствердження певних факту чи обставин у правовій практиці. Хрестоматійним
прикладом є судовий процес проти намісника Сицилії Г.Л. Верреса. Марк Туллій Цицерон, представник звинувачувальної сторони, вибудував систему доказів, посилаючись на скрупульозно скопійовані
документи намісницької канцелярії (зокрема, касово-прибуткові книги), вдало розкривши факти їх підробки і фальшування [1, 23].
Видатною пам’яткою, яка підсумувала багатовікову творчість античних правників, називають
"Corpus juris civilis" ("Корпус цивільного права", VІ ст.) імператора Юстиніана. Корпус Юстиніана містив
навчальні посібники зі статтями, присвяченими окремим видам документів, правилам оформлювання,
особливостям їх застосування. Акцентуація зроблена на втраті легітимності будь-яких інших способів
підтвердження цивільних правових відносин, окрім тих, що фіксувалися письмово [14, 590]. Кодифікація Юстиніана узагальнила розвиток права в Римі, явила високий зразок правової практики, стала по-
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тужним репрезентантом юридичної думки античності, об’єктом критики середньовіччя, джерелом становлення науки в новий час.
Вербальні способи фіксації певних правових стосунків, що виникали на рівні особа – особа,
особа – держава, особа – установа, держава – держава, отримали письмову форму існування. Ділова
активність урізноманітнила римську правову практику (адвокатура, нотаріат), а також види актів, які
регулювали суспільні відносини. Фактором, що найбільше сприяв поширенню римського права на Схід
і Захід, був нотаріат, адже саме "йому належало спрямовувати юридичні зносини на шлях нового права, прийти на допомогу необізнаним із непростими формами римського права і закласти в хиткому
елліністичному праві міцний фундамент, на основі якого тільки римський суддя і міг визнавати правовідносини" [26, 4]. Зародок нотаріату як правового інституту одні дослідники вбачають у появі певної
категорії осіб, які не перебували на державній службі та займалися своєрідним "вільним промислом" –
складанням юридичних актів і судових документів, інші – в інституті суддів. Утім незаперечним є факт,
традиція творення юридичної дійсності за допомогою послідовності певних "сценічних дій" – traditio
cartae, наявності підписів авторів акта і свідків, слідування "точним формулам" змісту документів та
подібні заходи, підказані правовою практикою, народжені давніми часами і зміцнені античністю, знайшли в римському праві остаточне усталення, продовжене і розвинуте завдяки теорії нотаріату Р. Пассагерія наступною епохою – середніми віками.
Проте, заради справедливості, коментуючи статус документа як письмового свідчення, слід
зважати на поширену за часів античності практику добування доказів із "тіла", що особливо притаманно Давній Елладі. Ідеться про тілесні тортури з метою виявлення обставин справи, які вважались надійним шляхом до істини. Існування сталих процедурних норм і професійних "тортурників", мовних
зворотів зі спеціальною термінологією допиту з тортурами переконують в укоріненні такої практики й
перетворенні її в звичну правову норму. Свідчення, добуті тортурним чином, користувалися більшою
довірою, ніж добровільні зізнання вільного громадянина, завдяки, по-перше, ймовірно, відсутністю іншої об’єктивної техніки доказів, а по-друге, сильний вплив грошей на "слова", що призводило до приватних випадків підкупу свідків, підробки документів, між тим, як висловлювання під тортурами раба
представлялось істинним, дійсним і непідкупним [24].
Правнича практика послужила потужним джерелом накопичення й розвитку знань про документ. Ставлення до документа як доказу, свідчення певних обставин, факту чи дії вимагало гарантування достовірності інформації, оригінальності її носія. Проблема фальшування документів постає
однією з найактуальніших для причетних до оформлення правовідносин та судочинства. Правникам
належало на довгий час стати активними творцями юридичної теорії документа, що є однією з найпопулярнішою й донині.
За часів близькосхідної цивілізації й античності уперше продукуються конкретні знання про документ [5, 31]. Справедливим є міркування В.В. Ільїна й А.Т. Калінкіна про те, що йдеться лише про
накопичення, збереження й поширення відповідних знань, які дозволяють оптимально організовувати
життя суспільства й держави. Та факт їх наявності сам по собі не конституює науку. Для її утвердження необхідна спеціально організована діяльність одинаків і колективів, спрямована на виробництво
нового знання [5, 31]. У випадку історіографічних коментарів стосовно розвитку сьогочасних знань про
документ відзначимо формування лише емпіричних й емпірично-теоретичних спостережень, висновків, що базувалися на практиці роботи з ними.
Накопичення знань відбувається на тлі визнання номінальної єдності форми та змісту документа, послідовності процесів документування й документообігу. Тому перші дослідники прагнули виробити численні "коди" адекватної фіксації інформації на матеріальному носієві, вивчити природу та
системи функціонування (наприклад, канцелярія, архів, бібліотека). Пріоритетним було студіювання
інформаційної складової. Власне все, що С.Г. Кулешов називає "напрямами початкової диференціації
знань про документ" (інвентарно-каталожний спосіб узагальнення відомостей про документи для
представлення у вигляді згорнутої інформаційної моделі; жанрово-тематична диференціація документів; архівне зберігання; доведення оригінальності документів; аналіз (герменевтичний, текстологічний)
інформаційної складової документа) [12, 12–13], ґрунтувалося на вивченні прагматичної, семантичної,
семіотичної сутності документа через його текст.
Створення документів для виконання ними оперативної функції так само еволюціонує на рівні
оформлювання тексту. Спочатку в основу документування інформації було покладено звичаєвий
(традиційний) або ж випадковий (прецедентний) підходи. Подібність ситуацій породжувала схожість
оформлювання документів на рівні тексту та форми його організації. Через елементарні емпіричні
спостереження настає усвідомлення існування типової інформації для певного виду документів та такої, що кожного разу, залежно від її об’єкта, предмета змінюється. Виокремлення постійної і змінної
документної інформації уможливило складання прообразів сучасних трафаретного і зв’язного тексту
як форм уніфікації документів (до того ж, найрізноманітніших жанрів) [16, 20–21].
В епоху класичного та пізнього еллінізму значення уніфікації документів зростає. Показовими є
старання понтифіків, котрим у Римі відводилася важлива роль консультантів із релігії та права. Консультуючи магістратів із законодавчих, судових і адміністративних питань, понтифіки вели записи характерних прецедентів і їх тлумачень (т.зв. "коментарі"), а згодом стали складати формули – короткі
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резюме юридичної суті справи, якими мали керуватися судді при її розв’язанні. Обізнані в міжнародних
відносинах понтифіки розробляли трафаретні тексти для дипломатичних договорів.
Як зазначалося вище, неабияка увага приділялася підтвердженню оригінальності документів,
убезпеченню їх від фальшування. Тому поширеною була практика укладання правил створення документів, які визначали класи обов’язкової й необов’язкової документної інформації. По суті, йдеться
про формування інституту реквізитів документів, що мав сприяти не тільки їх ідентифікації, але й установленню справжності. Так, на кам’яній плиті, відкритій археологами перед Галікарнасським храмом
(VII–VI ст. до н.е.), описано правила нанесення записів із метою упорядкованої подачі інформації при
виконанні життєпису царської особи. Початкові процеси уніфікації документів відбувалися через виразно пасивно-фіксаційне освоєння традиції з елементами порівняльно-оцінювального її тлумачення і
стосувалися передусім інформаційної складової.
Підсумовуючи зауважмо, процес пізнання документа в найдавніші часи мав два аспекти. Поперше, відбувається накопичення фактів, явищ, процесів документування, документообігу, а по-друге,
формуються концепції, в яких знаходить відображення загальний досвід сприйняття документів як засобу комунікації та джерела інформації. Для ранніх етапів складання знань про документи властива
відносна самостійність цих сторін пізнавального процесу. Факти, народжені практикою, слугували лише удосконаленню її самої, а не для створення концепцій про документ як засобу спілкування, юридичного акту влади чи джерела інформації. Осмислення емпіричного знання і приведення його до певної
системи наступають за часів середньовіччя. Саме тоді з’явилися перші галузі наукових знань про документ, що стало, безперечно, важливим кроком вперед на шляху до формування
Загальний характер спостережень стосовно документа в епоху давньої близькосхідної цивілізації й античності відповідав матеріально-практичному способу життя суспільства і зразкам специфічних конкретних явищ духовної культури (мистецтво, право, релігія, міфологія, література, філологія,
історія тощо). Зароджується розуміння ознак і властивостей документа та документальної комунікації.
Від початку основними напрямами роботи з документами були процеси, викликані і пов’язані з документуванням, розповсюдженням і функціонуванням документів. Саме різноаспектна практика викликала диференціацію знань про них, а сфера побутування увиразнила їх сутність. Окремі набутки
практики роботи з документами в різних сферах людської діяльності складаються в конкретні прикладні знання, емпіричний характер яких не дозволяв встановити логічні зв’язки між ними. Цілісні погляди
на документ, базовані на реалізації прагнення органічно пов’язати наявні й нові, раціонально виважені
знання з обґрунтуванням їх необхідності і важливості з’являться пізніше – в середні віки. Тоді ж формуються перші галузі знань про документ, що матимуть якісно інший рівень інтерпретації, пояснення,
претендуючи на власне місце і значення в системі науки. Емпіричні знання про документ накопичувалися шляхом індуктивних узагальнень практичного досвіду і циркулювали в суспільстві за принципом
спадкової чи набутої професійності (наприклад, писарі). Той історичний тип знань про документ, який
склався у давні часи, відповідав донауковій стадії розвитку й науковим ще не був.
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ПРАВО ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН
У статті здійснюється спроба з’ясування сутності права як культурно-історичного феномена в його історичній ретроспективі. Аналізуються наукові підходи до даного феномена, особливості його формування і функціонування на різних етапах культурного розвитку.
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The present article tries to find out the main point of law as cultural- historical phenomenon in its
historical retrospective. The scientific approaches to this phenomenon, features of its formation and
functioning at different course stages are analyzed.
Keywords: law, history of law, cultural-historical phenomenon, culture, cultural process.
Актуалізація вивчення проблем права в сучасному суспільстві зумовлена низкою причин. Так,
з огляду на ускладнення організаційних структур інформаційного суспільства підвищується його роль і
значення в контексті забезпечення життєдіяльності соціуму. Водночас у світі загалом та значній кількості країн з різною специфікою цивілізаційного розвитку спостерігається зниження ролі і значення
права.
В Україні необов’язковість дотримання норм і принципів права, відсутність політичної і правової культури як внутрішньої потреби діяти в парадигмі закону насамперед демонструє політична еліта
– як правляча, так і опозиційна. А державна бюрократія тлумачить принципи права з огляду на свої
корпоративні інтереси, що, в свою чергу, призводить до падіння авторитетну права серед населення
країни в цілому. Все це свідчить про маргіналізацію права, його переміщення як регулятора суспільного буття на периферію функціонування соціуму.
Нечувана з часів античності маргіналізація права, яке в подальшому розвитку європейської
цивілізації відігравало визначальну роль і увійшло до базових цінностей Заходу, зумовлює зростання
наукового інтересу до цього складного і неоднозначного феномена, з’ясування його сутності, властивостей, ознак, принципів і механізмів практичної реалізації. Крім того, вивчення права завжди супроводжується виявленням нових ракурсів розгляду. Так, право в сучасній культурі, яка характеризується
новим рівнем відносин у системі "особистість-колектив-держава", потребує нового осмислення. Саме
всі ці обставини дають підстави здійснити спробу розглянути цей феномен в його культурноісторичному аспекті.
Питання про походження права, за твердженням науковців [1], становить одну з найскладніших проблем теоретичної юриспруденції. Існують різні погляди, концепції щодо цього питання, зміст
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яких найчастіше зумовлений різноманітними обставинами: конкретним історичним періодом, політичними обставинами в державі, конкретним правовим вченням.
Історія походження права, його багатогранність закономірно породжує науковий інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В свою чергу, культурологічне обґрунтування права в його історичному аспекті науковцями розглядається фрагментарно. В зв’язку з цим особливого значення
набувають праці В. Акуленка, С. Алексєєва, М. Козюбри, К.Леві-Стросса, Л.Мамфорда, Г.Мальцева,
В.Нерсесянца, Т.Парсонса, В.Погорілка, П. Рабіновича.
В наукових працях К.Леві-Стросса наголошується на неминучості існування культурної основи
права [2]. Співвідношення права і культури аналізується відомим соціологом-теоретиком Т.Парсонсом
в межах культурно-нормативної концепції права [3]. У працях зазначених вчених розглядаються різні
аспекти досліджуваної нами проблематики, але слід зазначити, що право як культурно-історичний
феномен не отримало комплексного і системного дослідження.
Мета статті – з’ясування сутності права як культурно-історичного феномена в його історичній
ретроспективі.
Розуміння універсальності норм і принципів права, осмислення його значення як регулятора
суспільних відносин сягає часів Давнього світу, а з доби римської античності проблеми права відносять до вічних.
Культура Давнього Риму розвивалася як культура громадянської общини зі всіма характерними для неї особливостями та сформованим на їх основі світобаченням. Це, в свою чергу, визначило
ієрархічну структуру компонентів і своєрідність римської культури, де особлива роль належала праву.
Слід зазначити, що в жодній культурі світу право не займало такого високого місця в ієрархії її компонентів, не пронизувало до такої міри як філософську думку, так і повсякденне життя давніх римлян.
Можна стверджувати, що право цілком закономірно слало ядром культурної матриці римської культури. А достатньо розроблена система римського права – суттєвим внеском римлян не лише в європейську цивілізацію, а й у скарбницю світової культури.
Римська культура – це значною мірою урбаністична культура, що сформувалася як результат
природного історичного розвитку. Саме тому основною цінністю римлян періоду розквіту громадянської общини був Рим. А право і закон у системі цих цінностей виконували роль структуро-творчого чинника світового, космічного та громадянського порядку. Закон богів впорядковував космос, виконання
цієї функції покладалося на релігію. Право ж, рівне для всіх громадян, перетворювало місто Рим на
мініатюрне відображення космосу.
Протягом багатьох століть римські юристи розробляли і вдосконалювали право, адаптували
його до реальних потреб римських громадян, хоч і не створили чіткої, достатньо обґрунтованої теорії
права. Але в Давньому Римі відбувається перетворення права на мистецтво шляхом впорядкування і
систематизації.
За часів Республіки проходили дискусії на предмет того, що таке право, які його витоки і як
можна примирити право і природну справедливість, але праву не було надано системного характеру.
Об’єднувало всіх учасників дискусій поняття "загальної користі" як основи права, попри різні тлумачення його сутності, та ідея рівності всіх перед законом.
Правознавці-історики визначають важливість давньоримської правової думки, стверджуючи,
що Давньоримські мислителі зробили значний внесок в історію вчень про державу і право, помітно
вплинули на подальший розвиток правових вчень у середньовіччя і новий час.
На думку вчених, особливо системним і ґрунтовним були вчення Марка Тулія Цицерона. Розвиваючи попередні природно-правові уявлення, Цицерон апелював до закону природи і права як основи спілкування людей у державі. Право, що спирається на справедливість і розумний закон
природи, є виразником загальної користі кожного учасника правового спілкування. Розмірковуючи про
природу, походження законів, мислитель писав, що вони є витвором людини, це дещо вічне, яке править світом завдяки мудрості своїх настанов і заборон [4]. Значним досягненням давньоримської думки було створення самостійної науки – юриспруденції.
Новизна і оригінальність політичних ідей римських мислителів пояснюється іншими формами
політичного і економічного устрою римської держави, появою політичних інститутів, яких не було в Давній Греції, новими уявленнями про людину і світ. Зростає інтерес до окремої особистості і до її конкретно-соціальних, а згодом і загальнолюдських рис та особливостей їх прояву. Саме тому римська
культура характеризується більш високим порівняно з грецькою культурою ступенем особистої самосвідомості. Але попри появу уявлень про людину як органічну частину Всесвіту, проблеми прав людини не стають актуальними в римській юриспруденції, а виходять на перший план лише в
новоєвропейський часи. В той же час римляни, з огляду на свій практицизм, значною мірою долають
етнічні рамки, засвоюють культуру своїх сусідів, а потім і підкорених народів, а тому принципи права
набувають універсального характеру.
Для вивчення культури важливо виявити її систему цінностей, що, в свою чергу, визначає ідеологію, та з’ясувати, під впливом яких змін в соціумі модифікується система цінностей, ідеологія, соціальна психологія, як ці зміни впливають на структурну перебудову компонентів культури, на
темпоритм їх еволюції.
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За часів пізньої античності відбувається занепад культури, а разом з ним знижується роль
права. Докорінні зміни в ідеології, зумовлені соціально-економічними і політичними трансформаціями
в структурі суспільства, спричиняють еволюцію структурних компонентів культури як цілісної системи.
Якщо в язичницькій релігії ритуал і обряд, тобто культова практика були визначальними, то в
добу Середньовіччя на перший план виходить віра, чистота душі, життя, узгоджене з певними уявленнями про милосердя, благочестя, доброчинність. Це слугувало однією з основ переходу від культури
римської античності до культури Середньовіччя, визначальним чинником розвитку якої стала християнська релігія.
Ієрархічне протиставлення священного і профанного, кліру і світу – характерні особливості
культури цієї доби – є свідченням того, що вперше в європейській історії культура розщеплюється на
світську і духовну, але, як доводить А. Я. Гуревич, не в ракурсі їх антагоністичного протистояння, а
дуалістичного співіснування [5]. Отже, загальнокультурні зміни, формування християнської картини
світу на принципах дуальних опозицій матеріального-духовного, земного-потойбічного, фізичногопсихічного, низького-високого вплинули і на право. Юристи, які раніше надавали значення фактам,
поведінці суб’єктів права, обстоювали необхідність дотримання букви закону або певного правового
документа в нових соціокультурних умовах, починають надавати перевагу волі, намірам законодавця,
людини, яка звертається до суду. Раціональність як підґрунтя римського права поступово відходить на
другий план, поступаючись місцем емоційності, ірраціональності, суб’єктивності, втіленим у трьох основних теологічних чеснотах – вірі, надії і любові.
В Середні віки в Європі домінував корпоративно-ієрархічний принцип соціальної організації,
що є важливим для розуміння специфіки тогочасного права. Кожна соціальна група прагнула перетворитися на корпорацію, тобто об’єднатися, прийняти власний статут, розробити механізми функціонування, в тому числі правові, створити власну символіку і отримати соціальне визнання. Специфіка
середньовічного світогляду створювала ситуацію, коли суб’єктом правових відносин виступала не
особистість, а соціальна група [6]. Утвердився корпоративний характер права як права певної групи,
корпорації, стану. Це право поширювалося на індивіда лише в разі його "природної приналежності",
причетності до певної групи. І тому термін "право" в той час взагалі практично не використовувався в
однині, тобто як термін, що фіксує загальне поняття. Зазвичай говорили про "права" чи "вольності", що
змінювалися від місцевості до місцевості, від одного стану до іншого. І ці права визнавалися саме в
такій гетерогенності. В основа права – відмінність однієї соціальної групи від іншої, їх становокорпоративні вольності усвідомлені як права-привілеї. Подібна нерівність, станово-корпоративна відмінність чи привілеї однієї верстви або корпорації у порівнянні з іншою складали сутність різних угод,
хартій, монарших пожалувань.
Міським цеховим організаціям належало особливе місце серед середньовічних корпорацій,
оскільки вони стали основною виробничою силою тогочасного суспільства і стимулювали розвиток
ринкових відносин, зростання капіталу, що забезпечило в подальшому перехід від аграрної до індустріальної цивілізації, а відтак формування юридичного світогляду.
В добу Пізнього Середньовіччя в межах схоластики починає поставати, власне "задається у
свідомості" одна з важливих юридичних проблем: проблема нетотожності закону і права, розв’язання
мислиться в системі правопорядку, право законності. А творчість Фоми Аквінського знаменує перехід
від надприродного, божественного розуміння сутності права до природного його пояснення. "Схоластика середньовіччя при всьому своєму догматизмі і логіці доведення вірності Святого Письма, – пише
російський дослідник М. Н. Разумович, – рухалась, хоч і повільно в напрямі визнання сили людського
розуму, його здорового глузду, що спрямовують людську владну і підвладну волю" [7].
Важливим етапом переходу від теологічної і корпоративної спрямованості права до його доктринально-теоретичного розуміння, формування юридичного світогляду і першим масовим проривом
до правосвідомості була Реформація. Декларована реформаторами свобода віри спричинила появу
принципів інтелектуальної і моральної свободи особистості. Переворот в моральних і соціальних орієнтирах, здійснений в цю епоху – найбільш кардинальний за всю багатовікову історію християнськокатолицької Європи. З нових теологічних постулатів, які стверджували реформатори (особисте ставлення кожної людини до бога, не відчуженість індивідуальних пошуків віри, священство всіх віруючих,
абсурдність станового відокремлення кліриків від мирян), випливали інноваційні політико-правові ідеї
наступної культурно історичної епохи – невідчуженість права і свобод людини і громадянина. Причому
ці останні виявляли генетичну спорідненість не з антично-римською правовою традицією, не з ідеологією "хартій і вольностей", а з антиавторитарним за своїм характером релігійним рухом, що охопив
Європу на початку ХУІ століття.
Боротьба різних верств за свої "правозаконні відмінності" – передумова політико-юридичної
революції ХУІІ-ХУІІІ ст., в контексті якої стверджуються "права людини і громадянина", які практично
не мали нічого спільного з середньовічними корпоративно-становими "вольностями".
Право як культурно-історичний феномен формується в контексті становлення та розвитку європейської культури, осмислення специфіки такого формування дає підстави виокремити декілька підходів
до розуміння права. Традиційне його розуміння характерне для суспільства, а доктринально-теоретичне –
для епохи виходу на історичну арену національних держав і становлення індустріального суспільства. В
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європейській історії це були, як правило, абсолютні монархії, або станово-централізовані держави. Так у
політичних трактатах ХУІІ –першої половини ХУІІІ ст. право визначалось як сукупність встановлених або
санкціонованих державою загальнообов’язкових правил. Відмінність між правом і законом ще не проводиться, а сам закон ототожнюється з указом (наказом). Проблема природних і невідчужених права та
свобод людини і визнання їх державою також була не на часі. Апологети необмеженої монархії вважали,
що кожна розумна людина просто віддає свої права-свободи, поступається ними на користь необмеженого монарха, "переносить їх на верховного правителя", щоб отримати від останнього особисту безпеку і
елементарний добробут. Передбачалось, що державні постанови і приписи в принципі регламентують
всю життєдіяльність соціуму, а будь-яка ініціатива, приватна або корпоративна свобода повинна санкціонуватися як привілеї. Як наслідок подібного підходу – поява особливих прав, вольностей, якими монархи
наділяли дворян, купців тощо. З домінування принципу: "Все, що не дозволено, заборонено" випливала
заборонна модель правової норми і звинувачувальне тлумачення задач правосуддя [8].
Концепція "природного права" Дж. Локка – це просто система теоретичних постулатів, за допомогою яких пояснюють існуючий державно-правовий порядок, а пряма декларація "невідчужуваних
прав", сукупність яких мислиться як основний закон створюваного на "розумних" принципах суспільного устрою. Конституційна практика Північно-Американських штатів, їх знамениті біллі про права ґрунтувались на теоретичних постулатах Локка. Як відомо, за рекомендацією Шефтсбері англійський
мислитель написав конституцію для штату Північної Кароліни, яка і була в подальшому схвалена зібранням народних представників. Дж. Локк був першим філософом, який брав безпосередню участь в
розробці правоустановчого державного акта. Локку належать значні наукові положення класичної ліберальної доктрини прав і свобод індивіда в умовах правової державності [9].
У другій половині ХУІІІ ст. відбувся по-суті "копернікіанський переворот" в розумінні сутності
права. Пролог цих кардинальних змін, як боротьба за віротерпимість, за державні гарантії свободи
совісті, розпочинається ще в епоху Реформації. На начальному етапі Нового часу найбільший розвиток отримала теорія природного права, що ґрунтувалася на визнанні всіх людей, наділених від природи пристрастями, бажаннями, інтересами, розумом, рівними перед законом.
Період між Англійською і Великою французькою революцією проходить під знаком визначального впливу культурної течії, що отримала назву Просвітництва, мислителі і діячі якого вважали можливим сприяти вдосконалення людини шляхом виховання і просвітництва. Ця епоха справила
визначальний вплив на формування сучасних норм права і політичних інститутів. Створення в суспільстві атмосфери вільнодумства вплинули також і на зміст, способи і напрями науки про державу і
право. Але узагальнений і теоретично обґрунтований вираз ці нові правові норми отримують лише в
добу Просвітництва в руслі антидеспотичного політико-правового мислення. В руслі просвітницької
думки, зумовленої кризою абсолютистської державності, формується нова модель правової норми:
"Все що не заборонено, дозволено". Визначення права, яке включало б всі його функції і види, надзвичайно складне завдання. Право – це система встановлених чи санкціонованих державою загальнообов’язкових норм, що забезпечують спільне громадянсько-політичне життя людей на началах
особистої свободи і мінімумі насилля.
При осмислення права як історико-культурного явища потрібно враховувати його постійний
зв'язок з соціальним життям і міру відображення останнього в нормах і принципах права та їх відповідність конкретно-історичній епосі. Що, в свою чергу, потребує розуміння взаємовідносин людини з навколишнім середовищем і стосунків людей між собою. Ш. Монтеск’є з цього приводу в праці "Про дух
законів" пише: "Закони в самому широкому розумінні цього слова суть необхідні відносини, що випливають з природи речей; в цьому сенсі все, що існує, має свої закони: вони є і у божества, і у світу матеріального, і у істот з надприродним розумом, і у тварин, і у людини". Про органічний зв'язок права з
соціокультурною системою пише Гегель у "Філософії права": "…право взагалі і його особливі визначення слід розглядати не ізольовано і абстрактно, а як залежний елемент однієї тотальності у зв’язку з
усіма іншими визначеннями, що складають характер нації та епохи; в цьому зв’язку вони набувають
істинного значення, а тим самим і власного виправдання" [10].
Віра в людський розум і права, оптимістичні погляди на перспективи розвитку людини і людства виявилися ілюзорними та утопічними, такими, що не відповідали реальності. Терор Французької
революції розвіяв оптимістичні очікування діячів Просвітництва, спричинив кризу європейської свідомості і зумовив зміну або суттєву трансформацію функцій права, появу нових політико-правових
вчень, які вже не так оптимістично сприймали сутність людини та її природу. З’явилися нові можливості осмислення природної і соціальної реальності, нова постановка соціальних і правових проблем.
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У статті подається історіографічний аналіз відмінностей висвітлення ролі жіноцтва в революційних процесах залежно від ідеологічних позицій авторів.
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revolutionary processes depending on the distinction of authors’ ideological standpoints.
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Революція як історичний феномен в цілому і її конкретні втілення в тій чи іншій країні, зокрема
в Україні, – окрема складна тема, яка вже одержала значне висвітлення у працях істориків та інших
фахівців-суспільствознавців. Це, в свою чергу, дає багатий матеріал для відповідних історіографічних
досліджень, у яких можна виокремити велику кількість напрямків, серед яких участь у революції жіноцтва. Однак до цього часу подібних студій здійснено не було. Значущість української революції, а також
історичної фемінології як важливого напрямку сучасної історичної думки зумовлює потребу аналізу
означеної проблеми з точки зору історіографії.
Масив публікацій виразно поділяється на в залежності від ідеологічної позиції їх авторів. Для
марксистів-ленінців визначальним було подання так званої Великої Жовтневої соціалістичної революції як видатної події всесвітньої історії при ігноруванні або перекрученні тих подій, які відбувалися в
Україні. Радянські автори в своїх працях додержувалися ленінської позиції стосовно залучення жінок
до революційної боротьби. Якщо йшлося про революційні процеси в Україні і участь в них жіноцтва,
так за звичай публікація будувалася за такою схемою: спочатку – соціально-економічне становище
жінок, насамперед, пролетарок, при царизмі, важкі умови їхньої праці і побуту, політичне безправ’я, що
надихало їх на революційність, організований напрям якій надавала робота більшовиків з метою повалення старого режиму і досягнення звільнення від гноблення. Далі – показ відданості жіноцтва революційним ідеям і масової участі у боротьбі за їх здійснення [2; 3; 4; 10; 13; 21; 22; 23; 24; 25; 26].
При ознайомленні із працями радянських часів на згадку приходять слова нині покійного професора П. М. Шморгуна – провідного фахівця з історії робітничого і революційного руху в Україні, який
на одному з засідань щиро визнав, що радянські історики насправді займалися "фальсифікацією". І
пояснив свої слова тим, що у робітничому і революційному русі в Україні українців було обмаль. А історик, в разі виявлення випадкового згадування якогось українського прізвища у відповідному документі,
відразу записував його у "активісти" та "видатні більшовицькі діячі". Наприклад, у своєму дослідженні
Є. І. Конкіна називає понад два десятки російських та єврейських прізвищ, і окремо зазначено: "До
складу групи на корковому заводі входили Антоніна Присяжнюк і Фекла Присяжнюк" [8, 14]. Подібні
речі можна зрозуміти, якщо взяти до уваги реальні соціальні характеристики переважно аграрної України у складі не надто індустріалізованої Російської імперії. З її ж розрахунків випливає, що пролетарки
в Україні на початку ХХ ст. складали менш ніж 0, 15 % усього населення – 58,6 тисяч [8, 9], при чому
це не означає, що всі робітниці включилися до революційної боротьби. Часом спостерігалася досить
характерна для радянської історіографії хиба декларативності. У брошурі Ж. П. Тимченко у передмові
анонсується розкриття питання "Вихід жінок на арену революційної діяльності наприкінці ХІХ – початку
ХХ сторіччя" [21, 3], а далі матеріал відсутній.
Інший приклад стосується поширеності серед робітниць більшовицької преси. Всі дослідниці
пишуть про те, що українські жінки не тільки самі вивчали більшовицькі газети та журнали, а й читали
© Орлова Т. В., 2010
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іншим, організовували збір коштів на їх видання, передплату і спеціальні кіоски з продажу тощо. Знову
таки, наочна непослідовність. З дослідження Є. І. Конкіної випливає, що менш ніж три жінки із ста могли
розібрати написане [8, 10]. Інше питання: чи намагалися вони це зробити? Адже подібні газети були
заборонені, за їх зберігання можна було потрапити за грати, залишивши напризволяще сім’ю, дітей.
У своїх працях автори (переважно авторки) радянських часів наводили різноманітність форм і
методів, які застосовувалися більшовиками у роботі із жіноцтвом в залежності умов того чи іншого періоду. За зразок приймались ті, які використовувалися в Петрограді, про що так і писалося. Так, за
прикладом Петроградського комітету партії більшовиків при багатьох більшовицьких комітетах України
були створені спеціальні групи і комісії для налагодження роботи серед жінок [22, 10]. За свідченням
Ж. П. Тимченко, Київський комітет РСДРП(б), організував бюро по роботі серед жінок, доручив його
очолити своїй членкині Д. І. Іткінд, а в спеціальній групі, яка мала займатися роз’ясненням політики
партії трудящим жінкам, значну роботу проводили З. Красильщик, Р. Лучанська, В. Бухарцева, Л. Соколова і М. Козюліна [26, 57-58]. Кульмінаційною точкою революційного руху в Україні називається січневе повстання 1918 р. в Києві, центром якого став завод "Арсенал". Сучасні оцінки тодішніх подій
значно відрізняються від радянських і вбачають в ньому одну з форм більшовицької боротьби за владу на території колишньої імперії, коли на місцях ленінці організовували повстання, на допомогу якому
приходили революційні збройні формування з Росії. За таким сценарієм радянська влада була встановлена не тільки в Києві, а й в деяких інших містах України. Під час повстань жінки, які брали в них
участь на боці червоних, насамперед, сприяли постачанню продовольством, медичній допомозі, працювали зв’язковими, хоча деякі з них бралися і за зброю.
Радянські дослідники наголошували дієве більшовицьке керівництво, що мало значний вплив
на жіноцтво у політичному вихованні та підготовці до прийдешніх класових боїв. Подібні твердження
йшли врозріз із історичними реаліями. Адже переважаючу більшість населення становили селяни, їх
виступи мало відчували на собі організаційний більшовицький вплив, не кажучи вже про жіноцтво.
Здається більш ймовірним, що жінки, втягнуті у вир революційних подій, насамперед, не розуміли достеменно їх політичних складових. Особливо це стосувалося простих трудівниць, які з початком Першої світової війни опинилися ще в гіршому становищі, ніж раніше. Якщо частина освічених жінок зраділа одержаним
демократичним свободам, принесеним лютневою революцією 1917 р., зокрема, набуттю виборчих прав,
то селянки взагалі не усвідомлювали, що це таке і як до цього ставитися. Їм ближче традиціоналізм, в якому знаходилося місце і стихійним повстанням. Головне – припинити тяготи, спричинені війною, повернути
додому чоловіків, одержати землю. Гасла більшовиків про мир і землю впали на сприятливий грунт.
За радянських часів вийшла друком низка видань мемуарного і біографічного плану [3; 5; 6; 9; 11;
21]. На разі не обговорюється достовірність і цінність подібної літератури, міра суб’єктивності оцінок подій і
участі тих чи інших діячів в них. Наголосу варта та обставина, яку можна побачити із зазначених джерел:
серед власне українського жіноцтва було дуже мало революційно налаштованого і до того ж активно діючого. Хоча останнє не акцентується, а створюється картина свідомої революційної роботи багатьох трудящих жінок. Значне місце займають публікації, в яких йдеться про діяльність видних більшовичок в
Україні – Н. К. Крупської, А. І. Ульянової-Єлізарової, М. І. Ульянової, О. М. Коллонтай, К. М. Самойлової,
І. Ф. Арманд, О.Д. Стасової, Є. Б. Бош, С. І. Гопнер, С. І. Соколовської, О. Ф. Розмирович, Є. Н. Адамович
та інших. Спадає на думку доцільность сучасного складання узагальнюючого соціального портрету тих
жінок, які брали участь у революційних подіях в Україні на боці червоних. Уточнення вимагають і персональні
характеристики, оскільки в цілому "полум’яні революціонерки" виглядають дуже схематично. Основний наголос робиться на їх роботі, причому вона подається виключно у "правильному світлі" – без негатива, якого "і
бути не може".
Спробу дати реалістичну картину зробила у своїй статті наша сучасниця О. В. Оніщенко [16].
Про тих жінок, хто прийшов в революцію з міркувань "вищого порядку", вона пише, як про немилосердних,
нещадних "бійців за нове життя", наводячи приклади не тільки Євгенії Бош і Розалії Залкінд (Землячки), але й інших "безжальних фанатичок", намагаючись пояснити причини їх появи і жорстокості [16,
101]. В статті на основі публікації в одному з російських журналів [1] також згадується про інший тип
революціонерки – терористку та анархістку Марусю Нікіфорову, загін якої діяв на Півдні. Про подібні
речі за радянських часів, звичайно, не писали. Спроби осмислити стимули й спонуки тих жінок, що
стали на службу революції, зроблено в книзі О. Козулі "Жінки в історії України" [7]. У розділі "У громадянської війни зовсім не жіноче обличчя" автор задався питанням: жінки-революціонерки, жінкикомісари, жінки-командири – якими вони здаються нам тепер: героїнями чи жертвами? Він пише також
про долю збільшовичених звичайних, простих жінок, які прийшли в революцію з міркувань вищого порядку, із жалю до простого народу, а стали немилосердними "бійцями революції".
За радянських часів про жінок в революції писалося або як про "полум’яних революціонерок",
або як про "трудящі маси", які радо сприйняли більшовицькі ідеї і активно взялися їх захищати і втілювати у життя. Інша частина жіноцтва, яка опинилася "по інший бік барикад" була дослідникам нецікава,
бо що можна сказати про тих, хто не сприйняв нову владу? На разі слід зазначити: попри велику популярність серед сучасних науковців історії українського жіночого руху, проблема "Жіночий рух і революція" оминається. В період панування "єдино вірного вчення марксизму-ленінзму" одна з дослідниць
участі українського жіноцтва в революційному русі, з-під пера якої вийшло чи не найбільше праць, –

148

Вісник ДАКККіМ

4’2010

Ж. П. Тимченко одним з провідних факторів, що заважав політичному вихованню жіноцтва у більшовицькому дусі, називала діяльність феміністичних організацій, утворених "за активною участю буржуазних та дрібнобуржуазних партій" [26, 58-59]. Авторка пише, що більшовицькі організації нещадно
викривали справжню суть фемінізму, його класовий зміст, зокрема, буржуазно-націоналістичну демагогію про якійсь "особливі громадські обов’язки" українських трудящих жінок, вели рішучу боротьбу
проти їх відвернення від пролетарського революційного руху. Зрозуміло, в наш час варто переосмислити подібні оцінки. Така робота не є простою, оскільки потребує переосмислення відомих джерел і
пошуку невідомих. Серед них – спогади сучасниць революційної доби.
Мемуари жінок в якості історичного джерела до вивчення революційних подій 1917 р. в Україні
аналізує О. В. Оніщенко [17], підкреслюючи, що "спогади жінок мають сприяти вивченню ролі жіноцтва
в революції, що в свою чергу дасть змогу відтворити цілісну картину подій". Цінність названого джерела
авторка вбачає у "більш широкому погляді на історичні процеси". Хоча наприкінці статті робиться висновок: "Якщо порівняти їхні мемуари з чоловічими, то можна відзначити, що жінки переважно писали про родину, найближче оточення, друзів, приватні справи, власні переживання, до того ж їхні розповіді більш
емоційно забарвлені. Наголос робився на приватній сфері, а не на професійних, політичних, державних,
військових подіях, які були у центрі уваги чоловіків". Тобто "більш широкий погляд" у О. Оніщенко розуміється як "важливе доповнення до добре відомого в українському джерелознавстві корпусу мемуарів, є
оригінальним джерелом певних знань з історії національної революції". При тому, що спираючись на
публікацію, здійснену Інститутом російської історії ще у 1997 р. [12], авторка і робить певні узагальнення,
вона могла б глибше підійти до проблеми, поєднавши при цьому новітні напрацювання, які з’явилися за ті
роки, відколи вийшла московська студія. Претендуючи на створення повної картини, О. Оніщенко практично не аналізує мемуари тих жінок, які виступали на боці "червоних".
Хоча в сучасній українській історіографії можна розшукати деякі праці, присвячені темі "Жінки в
українській революції" [14; 18; 19], проте саме О. Оніщенко поки що залишається чи не єдиним дослідником із спробою вивчити проблему більш комплексно. Наприкінці 2008 р. нею була захищена кандидатська дисертація, присвячена участі жінок у суспільно-політичному житті України революційного
1917 року [15], а до того вийшло друком біля десятка статей, присвячених різним аспектам теми. Її
дисертація складається з трьох частин і не особливо акцентує саме революційні аспекти. Предметом
дослідження визначено громадсько-політичну діяльність жінок, зміну їх соціального статусу за умов
піднесення українського національно-визвольного руху протягом 1917 р.
Дослідниця вважає головним те, що відбулася "революціонізація" соціального становища жіноцтва, тобто сприяння докорінним його змінам. Насамперед це ілюструється через демографічні показники.
Підкреслюється низка факторів, що вплинули на становище жінки у суспільстві, такі як зниження загального рівня шлюбності, збільшення розлучень і рівня безшлюбності, початок сімейного життя у більш пізньому
віці, регулювання народжуваності та інші, що призвели до збільшення самостійності жінок і зростанню їх
ролі в суспільстві, визнанню значущості їхньої діяльності. Сюди також відносяться розвідки стосовно розвитку жіночої освіти і можливості займатися певними професіями, чого раніше не могло бути. Проте увага
головним чином концентрується не на селянській більшості жіночого населення. Здебільшого йдеться про
освічених жінок, які розгорнули активну громадську роботу в декількох об’єднаннях, хоча їхня діяльність в
той час обмежувалася насамперед практичними цілями в сфері надання соціальної допомоги населенню
(продовольче забезпечення і медична допомога тим, хто постраждав від війни).
Політична діяльність українських жінок аналізується з точки зору їх участі у виборчих кампаніях
1917 р. – до місцевих органів влади, до установчих зборів як загальноросійського, так і українського
рівня. Простежується участь жінок в українському національно-визвольному русі, в національному
державотворенні (участь в Центральній Раді, в комісіях та відділах створених державних установ, хоча пріоритетними для них залишалися сфери освіти, медицини, соціальної допомоги і культури). Загальний висновок: жінки України в той час були активними учасницями подій, а революційні зміни
активізували зміни у гендерній стратифікації суспільства, призвели до збільшення ролі жінок у різних
сферах суспільного життя [15, 20]. Не можна не звернути увагу на новітні підходи, які знайшли виявлення в роботі О. В. Оніщенко. Насамперед – це присутність елементів соціальної історії, історії повсякдення. Приділено увагу змінам соціально-психологічного стану як чоловіків, так і жінок. Для
жіноцтва України в той час на перший план все більше висувається проблема виживання своєї родини, що у наступні роки стане ще гострішою.
Слід підкреслити, що одержавши більше прав, найсвідоміші жінки включилися до політичних
справ. Зокрема, серед 115 осіб, обраних до складу Української Центральної Ради, було 11 жінок. Ця
тема одержала висвітлення у розвідках істориків нашого часу [14; 18]. Однак поки що відсутня повна
картина того, як українські жінки брали участь у подіях української революції, зокрема у збройній боротьбі.
Тобто на теперішній час немає дійсно всебічного дослідження проблеми долі жіноцтва в революційних
подіях тих часів. Поки що в історіографії простежується різка поляризація: з одного боку – "більшовицька",
з іншого – "небільшовицька". Хоча і та, і інша сторони згадують про протилежний політичний табір і жінок у
ньому, але навряд чи можна назвати їх оцінки дійсно виваженими і науковими, бо проблема у всіх своїх
аспектах не висвітлена. Це відкриває нові перспективи перед тими істориками, які зацікавляться цією
проблематикою.
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ЦЕРКОВНА БЛАГОДІЙНІСТЬ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (X-XVIIIст.):
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті аналізується процес виникнення та еволюції церковної благодійності на Правобережній Україні.
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In this article is analyzed the process of appearance and evolution of church charity in Right Bank
Ukraine.
Keywords: historical retrospective church charity, Right Bank Ukraine.
Засвоєння соціально вагомих надбань історичного минулого України, осмислення та використання всього розмаїття духовних багатств, накопичених попередніми поколіннями, є запорукою впевненого поступу українського суспільства до цивілізованих форм буття. Особливої актуальності набула
проблема вивчення такого важливого соціального явища громадського життя, як благодійність.
Історія благодійності в Україні, зокрема на Правобережжі, невіддільна від історії християнства.
Вивчення діяльності православної церкви, монастирів, ієрархів й духовенства у сфері доброчинності в
окреслений період може допомогти з'ясувати весь спектр її впливу на суспільно-духовне життя в цьому регіоні, відродити й збагатити традиції духовності на визнаних загальнолюдських засадах.
Об'єктом дослідження є Православна церква в соціальному житті Правобережної України.
Предметом дослідження є процес виникнення та еволюції церковної благодійності на Правобережній Україні.
Мета даного дослідження полягає в тому, щоб на основі ретельного вивчення історії проблеми
здійснити ретроспективний аналіз церковної доброчинності, висвітлити її головні сфери, напрями і види.
Для досягнення мети визначені такі завдання: з'ясувати ідеологічне підґрунтя церковної благодійності;
визначити основні напрями, форми та масштаби благодійної діяльності Православної церкви; розкрити
особистий внесок духовенства в справу соціальної допомоги; узагальнити позитивний досвід церковної
благочинності.
Питання допомоги ближньому, суспільної опіки сиріт, нужденних у різні історичні періоди було
предметом розгляду вчених. Наприкінці XIX ст. проблемі доброчинності приділялася підвищена увага.
Серед публікацій того періоду своєю ґрунтовністю виділяються дослідження А. Вертеловського,
П. Георгієвського, В. Дерюжинського, Є. Максимова тощо. Вони робили екскурс в історію добродійництва,
висвітлювали загальні риси і окремі види й напрями соціальної діяльності. У радянські часи дана проблема залишалася поза увагою дослідників. Посилився інтерес до історії благодійництва в кінці 80-х років
минулого століття. Різним аспектам указаної проблеми приділяють увагу сучасні вітчизняні науковці:
Ф.Я. Ступак, Я.Д. Ісвєвич, О.М. Донік, С.I. Поляруш, П. Кралюк, Г.Л. Махорін тощо. Водночас є опубліковані документи, пов'язані з церковною діяльністю. Вони побачили світ на сторінках "Памятников,
издаваемых Киевской комиссией для разбора древних актов й "Архива Юго-Западной России". Опрацьовані дослідниками матеріали і документальна база дають можливість здійснити дане дослідження.
Благодійність як суспільне явище є однією з найдавніших традицій, яка виникла й пустила коріння в країні з прийняттям християнства (988 р.).
Етичне обґрунтування необхідності доброчинної діяльності містилося в пам’ятці ранньої християнської давнини "Учение Двенадцати Апостолов". Зокрема кожний християнин закликається до
практично абсолютного жертвування в своїх відносинах з іншими людьми. Він повинен любити не
тільки побратимів, а й своїх ворогів. Удосконалюючи силу своєї любові, доводячи її до максимальної
повноти християнин перемагає зло і ворожнечу. Згідно "Учения" настанова на удосконалення поведінки, спонукає людину на допомогу нужденним: "Подавай каждому, кто у тебя просит и не требуй, чтобы
тебе вернули взятое, потому что Отец желает, чтобы всем подавалось от Его даров" [21, 3].
Ідеологія християнської доброчинності в ранньохристиянську добу поширювалася через проповіді. Широко трактував благодійність Феодосій Печерський. У своєму зверненні до київського князя
Ізяслава говорилося: "будь милостив не только к своим христианам, но и к чужим; если увидишь коголибо нагим, или голоднім, или подвергшимся бедствию, будет ли то еретик или латинянин, всякого
помилуй и избавь от беді, как можешь: и ты не погрешишь пред Богом, которій питает и православних
христиан и неправославных, и даже язычников и о всех печется" [14, 160].
Протягом багатьох століть добродійна діяльність зосереджувалася в руках приватної ініціативи,
переважно церкви, духівництва, на допомогу якому приходила громада.
© Святненко А. В., 2010
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Історія має безліч прикладів великокнязівської добродійності. Так, ми знаємо, що княгиня Ольга
(945-964) одягала бідних і допомагала вдовам, сиротам, убогим та іншим нужденним. Гуманістичними
ідеями християнства керувався у своїй діяльності Князь Володимир (980-1015). Він відмінив смертну
кару, як і тортури й знівечення. Правитель велів "всякому злиденному й убогому" приходити безперешкодно на княжий двір, щоб харчуватися. При цьому для хворих, нездатних самостійно рухатись, прикутих до ліжка, князь Володимир звелів готувати на великі відстані спеціальні візки, які завантажувалися
хлібом, овочами, медом, квасом. Супроводжувати ці візки повинні були люди, які відрізнялися чесністю,
непідкупністю, проникнуті непоказною християнською мораллю [17, 119]. За свідченням зарубіжного купця і дослідника Іакова Мніха, який перебував в той час в князівстві, подібні доброчинні акції проводилися
не тільки в Києві, а й в самих відділених місцях Київської Русі. За даними дослідника, князь Володимир
після перемоги над печенігами, наказав роздати бідним хліб, мед, і навіть виділив триста гривень срібла
на допомогу убогих, що було на той час величезною сумою [18, 14]. Саме при князі Володимирі були
побудовані перші шпиталі і богадільні. Він був для народу зразком співчуття, "істинним батьком бідних".
Ідеї християнської моралі у сфері доброчинності органічно переходили до наступних поколінь князів. В цьому аспекті виділявся князь Ярослав Володимирович (1019-1054). Він відкрив училище для трьохсот сиріт, в якому навчали поряд з військовим мистецтвом читанню, малюванню і різним ремеслам. Князь
доповнив Церковний і Земський Статути додатковими розділами, пов'язаними з ідеями доброчинності.
Відзначимо, що меценатська діяльність князів Володимира і Ярослава сприяла розвитку культури Київської Русі. Донька Ярослава Мудрого Анна докладала зусиль щодо поширення медичних знань у князівстві.
У сфері добродійних діянь добру пам'ять залишив Володимир Мономах (1078-1125). Він щедро роздавав гроші, необхідні речі всіх нужденним. За свідоцтвом літописця, робив це обома руками.
Князь вважав, що допомога бідним і страждалим повинна бути головним моральним обов’язком можновладців. У власному повчанні Володимир Мономах переконує нащадків опікуватися нужденними:
"Всего же паче убогих не забывайте, по силе своей кормите, снабдите сироту, вдовицу оправдайте
сами и не отдавайте сильным на погубление человека" [4, 13]. Князю належать і слова, зафіксовані
літописцями: "Странные и нищие накормяще и напояще, аки мати дети свои" [2, 682]. Володимир Мономах давав поради своїм підлеглим, нагодувати і напоїти людину, якщо вона зупинилася в їхньому
домі, шанувати будь-якого гостя. Князь наполегливо радив відвідувати хворих, приходити в дім померлого, тобто надавати не тільки матеріальну, а моральну й психологічну підтримку.
Милосердною діяльністю займалася сестра Володимира Мономаха – Анна Всеволодівна. Вона у
1086 році заснувала в Києві при Андріївському монастирі перше в Європі жіноче училище, утримувала
його, а також навчала читанню, письму і ремеслам. Князь Ярослав Осмомисл у своєму духовному заповіті наказав роздати монастирям і жебракам все своє майно [2, 684].
Продовжила традиції Київської Русі, зокрема і в благодійництві, Галицько-Волинська держава.
Князь Данило Галицький разом зі своїм братом князем Васильком доклали чимало зусиль до справи
оборони своїх земель, заснування міст і храмів. Зокрема, міста Львів, Холм, церква св. Івана в м. Холмі
була зведена коштом князя Данила. Волинській князь Володимир Васильович був покровителем мистецтв, "добродіяння в нім багато було". Він побудував багато міст, а ще більше церков, обдарувавши
їх золотом і сріблом.
З прийняттям християнства турбота про бідних і нагляд за громадською опікою входить до кола
обов’язків духівництва. Церква, і зокрема монастирі стають центрами соціальної допомоги, виконуючи
три основні функції: забезпечення нужденних грошима й натуральними продуктами (милостиня), лікування та навчання. Законодавчою основою благодійної діяльності церкви став Церковний статут
996 р., згідно якого на утримання монастирів, церков, богаділень, шпиталів визначалася "десятина", –
десята частина надходжень від продажу хліба, худоби, судових зборів тощо [15, 5].
Монастирями широко практикувалося організовувати харчування жебраків й убогих, роздавати
милостиню, влаштовувати спеціальні приміщення для хворих, старих і немічних людей. У неврожайні
роки давали зерно для посіву, під час війн, стихійних бід монастирі надавали притулок потерпілим.
Приклади милосердя демонстрували ченці. Чимало з них належали до заможних родин, починали
своє подвижницьке життя з відмови від власності і зазвичай роздавали майно нужденним. Так, вчинив, наприклад, багатий купець Ісаакій перед усамітненням в Києво-Печерських печерах. Інший спосіб допомоги
бідним надавав чернець лікар-знахар Агапіт. Він ніколи не брав гроші за лікування. Над його труною у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври висить ікона з написом: "Прп. Агапіт – врач безмездний". "Патерик" і літопис називають послідовників Агапіта – іконописця Аліпія, Григорія Чудотворця, Даміана та ін. [2, 688-690].
Настоятелі Києво-Печерської обителі Антоній, Домініан, Феодосій Печерський увійшли не тільки в історію
православної церкви, а стали носіями справжнього християнського альтруїзму і людинолюбства. Наприклад,
Феодосій Печерський побудував біля монастиря окремий будинок і церкву святого архидиакона Стефана.
Цей будинок у майбутньому отримав назву богадільні. В ньому отримували харчі і притулок жебраки, каліки,
прокажені. Крім того, щосуботи він надсилав візок з хлібом для ув’язнених [2, 689]. Єпископ Єфрем, у майбутньому Київський митрополит, заснував у 1091р. шпиталь, в якому надавалося безкоштовне лікування
бідним [4, 13].
У литовсько-польську добу в умовах відсутності української державності благодійницьку діяльність здійснювали братства – громадські організації, що створювалися при церкві і мали вузькі церковні
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завдання: піклуватися про облаштування і підтримку храмів, вибори й забезпечення парафіяльного
духовенств, відкриття шкіл, шпиталів тощо. Отже, братства мали призначення задовольняти усі церковні потреби. Разом з тим, добродійна діяльність, серед окреслених, вважалась пріоритетною для
братств. За цими організаціями закріпилися назви "братства любові" й "братства милосердя".
Після Люблінської (1569 р.) і Берестейської (1596 р.) уній релігійно-національна ситуація в Україні
змінилася і породила нову форму братської діяльності. Відтепер першочерговим завданням братств була
охорона українського православ'я від латинізації і наступного ополячення українського народу. Братства
виступали перед судами і самим королем в обороні Православної церкви, складали протести проти неправних дій уніатів та їх прихильників до судових актових книг, судилися за церковне майно, складали петиції до сеймів тощо. Не залишали братства й добродійні справи: відкривали школи, шпиталі, богадільні.
Серед братств, що активно діяли у XVII ст. на Правобережній Україні варто назвати: Київське
Богоявленське, Луцьке Хрестовоздвиженське, Острозьке, Крем'янецьке, а також братства у містах Володимирі, Вінниці, Немирові, Степанське при соборній церкві Св. Трійці у містечку Степані на Волинському Поліссі [9]. Братства виникали не тільки у містах і містечках, а й у селах. У другій половині XVII і у
XVIII ст. чимало братств було у селах Волині й Поділля.
В контексті даного дослідження більш детально розглянемо діяльність Київського й Луцького
братств. Так, Київське Богоявленське братство було засноване 1615 р. і існувало протягом першої половини XVII ст. Матеріальною основою його функціонування був дарунок шляхтянки Гальшки Гулевичівни,
яка пожертвувала свій двір на Подолі для влаштування монастиря, школи і притулку для прочан [7, 37].
Не залишилося осторонь справи заснування братства православне духовенство: вчені ченці
Захарій Копистенський, Тарас Земка, Ієзекиїл Курцевич [16, 393-394 ]. Міщанство, що входило до
складу братства, відігравало тут другорядну, допоміжну роль.
Луцьке братство організується 1617 р. В "Каталозі" – першому документі цієї організації внесені імена засновників братства [16, 3-4]. Першими стоять духовні особи: Ієромонах Григорій (у миру Герасим Микулич), ігумен Чернчицького монастиря, він же виступив ктиторим браства"; Мойсей Ілкович
Соловицький, священик Дмитріївської церкви – одного з найстаріших православних храмів у Луцьку;
отець Іван Вознесенський Яровицький; ієромонах Ісакій Борискович, ігумен Чернчицький; священнослужитель Іван; ієромонах Паїсій Мостицький; Іовн Гораінович, священик Чернчицький; Гавриїл, священик Тратепський, пресвітер храму святої Живоначальної Трійці.
Вступ до братств дозволявся будь-якому православному християнину. Так, у Львівському статуті 1586 р., прийнятий потім багатьма іншими братствами, зокрема вказувалось, що "кто би хотіл
вступити в сіє братство, іли мещанин, іли шляхтич, іли предмещанин, іли посполитих людей вшелякого стану, як тутешній так сторонний, має дати вступного грошей шесть" [7, 61].
Щодо розподілу повноважень, то роль покровителів, а також політичних репрезентантів належала шляхтичам – вони складали так зване "старше братство". Духовні особи виконували культурну
роботу: проводили богослужіння, забезпечували навчання дітей, друкування книг тощо. Це була своєрідна братська інтелігенція. Міщани ж виконували господарчі функції.
Для братств було характерним опікування школами. Так, з 1617 р. при Луцькому братстві почала
функціонувати школа. Викладали в ній ченці братського монастиря – Єлисей Ілковський (керівник школи
в 1628 р.), Павло Босинський (бакаляр в 1634 р.), ігумен Августин Славинський (викладач риторики, філософії і математики в середині XVII ст.). Навчалися в школі виключно хлопчики [12, 11]. Школа Київського братства була організована в 1615-1616 рр. і діяла під патронатом організації до 1632 р. Першими
ректорами її були Іван Борецький, Мелетій Смотрицький, а в 1620-1624 рр. Касіян Сакович [1, 573].
Братські школи задекларували рівність учнів незалежно від багатства батьків й соціального
походження. У школах навчалися діти незаможних родин, ті, хто хтів учитися. Приймали до шкіл й "сиріт убогих". Діти незаможних родин у школах утримувались за рахунок братств. Цікаві відомості щодо
встановлення повної рівності між учнями дає статут Луцької школи. В ньому, зокрема, говориться: "Сідати кожен школяр повинен на тому місці, яке йому призначено за його науку. Хто більше знатиме,
повинен і сидіти вище, хоч би й дуже був убогий; а хто менше знатиме, повинен сидіти на нижчому
місці. Багаті перед убогими в школі нічим не можуть бути вищі, тільки наукою, а то всім іншим рівні.
Учитель повинен і вчити, і любити дітей усіх однаково – і багацьких синів, і сиріт убогих, і тих, що ходять попідвіконню, просячи милостині" [5, 25].
Деякі братства видавали книжки і мали власні друкарні. Приблизно з 30-х років XVII ст. продаж
книжок був основним джерелом прибутків братств. Водночас, значна частина тиражів роздавалася
безкоштовно представникам українського та закордонного духівництва, монастирям та братствам різних частин України. Дарування книг було виявом філантропічної діяльності братств.
Одним із видів благодійницької діяльності братств було утримання притулків і шпиталів. Так,
відомо, що Луцьке братство заснувало притулок для немічних, хворих, сиріт і бездомних. Ними братчики опікувалися як рідними. Київське братство організувало шпиталь і дбало, щоб мали де доживати
віку "люди лицарські в битвах покалічені" [16, 605]. Як правило, всі ці заклади будувалися на кошти
братств. Діяльність братств сприяла тому, що шпиталі-притулки стали доволі поширеним явищем.
Так, у 1748 р. при шести старокиївських церквах існували шпиталі, в яких лікувалося 148 осіб. Шпиталі
при тринадцяти києво-подільських церквах надали безкоштовну медичну допомогу 116 особам [13, 280].
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Окремою сторінкою діяльності братств в Україні і на Правобережжі зокрема були так звані молодечі братства, або як їх названо в грамоті єпископа Львівського Гедеона Балабана від 9 грудня 1606
року, "братство младечеське". Молодече братство Св. Юрія постало в Луцьку при Чеснокресному
братстві в 1632 р. з благословення Київського митрополита Ісаї Косинського. Благословив молодече
братство і Константинопольський патріарх.
У грамоті Єрусалимського патріарха Феофана до Київського братства зокрема сказано: "Оцим
посланням, нашим благословляємо і наказуємо, щоб ті, хто впишеться до цього молодечого братства,
твердо стояли у вірі і мали устрій згідно з порядком братства старшого" [9].
Митрополит Петро Могила заповідав братчикам: "в усіх цнотах християнських тривати, вести
життя чисте і без пороку, щиро виховувати братолюбіє, чим прославити Господа. Дух гордості, пихи,
ненависті і помсти нехай не має до вас найменшого доступу, нехай же перебуває посеред вас дух покори і послуху Христових, особливо ж належної поваги до старших і батьків ваших" [9].
Тогочасна освітня діяльність займала чільне місце в праці об'єднаних в молодечі братства
юнаків та дівчат (серед членів молодечих братств було багато учнів і випускників братських шкіл). Молодечі братства разом зі старшими опікувалися хворими, каліками, вбогими, братськими бібліотеками,
займались місійною діяльністю.
Молодечі братства створювались і діяли і при інших православних старших братствах. Так
Грамотою від 17 травня 1620 р. патріарх Феофан благословив утворення при Київському Богоявленському братстві окремого юнацького братства.
Загалом заходи братств сприяли духовному зростанню їх членів, що позначалось на загальній
картині християнського життя українського народу.
Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. посилюється тиск Речі Посполитої на православних. У
1717 р. польський сейм заборонив будувати нові й ремонтувати старі православні церкви. У 1736 р.,
король видав універсал, за яким православні священики мали ставитися лише з його дозволу. Ці заходи призвели до остаточної ліквідації православ'я на Правобережній Україні. Такі умови змусили існуючі братства трансформуватися в уніатські.
Однак, братські традиції, започатковані ще з православних часів, будучи частково видозміненими, все ж продовжували зберігатися. У XVIII ст. чимало братств (тепер уже при уніатських церквах)
з'являються в українських селах. Це були добре організовані релігійно-культурні інституції. Ці організації виконували дві основні функції: піклувалися про свій храм, надавали йому матеріальну підтримку, ремонтували й оздоблювали; здійснювали релігійно-моральне виховання селян. З метою
матеріальної підтримки храму братчики організовували збір коштів, добровільно виконували різноманітні роботи для його потреб, купували за свій кошт ікони, церковне начиння тощо [10, 51].
Українські православні монастирі мали не однакові можливості для здійснення благодійницьких заходів. Організація лікарень, шпиталів вимагала певних матеріальних витрат, які були посильними далеко не для кожної обителі. Переважна більшість монастирів не мала навіть гідного зовнішнього
вигляду. Навколо церкви, рідко мурованої, стояли невеликі келії братії, неподалеку знаходились господарські забудови. Все це було огороджено дерев’яним парканом чи тином. Були монастирі зовсім
бідні, які практикували самостійний пошук ігуменів із заможних осіб, які б власним коштом підтримували функціонування монастиря [3, 207]. Тільки окремі обителі продовжували здійснювати доброчинні
функції, хоча заходи не відрізнялися ні різноманітністю, а ні щедрістю. Так, Києво-Печерський Пустинно-Миколаївський монастир, який вважався в економічному відношенні одним із заможніших в Києві
надавав допомогу нужденним. Також монастир неодноразово жертвував на опалення Києво-Братского
сирітського будинку "частью деньгами, а частью и натурой" [20, 541]. Миколаївський монастир надавав притулок вищим ієрархам, які шукали спокій на старості чи з інших причин. Так, з 1730 р. в обителі
останні роки жив єпископ молдавський Бузовський. В 1758 р. перебував на утримані монастиря архієпископ грецький Герасим в якості тимчасового вікарія митрополита київського Арсенія [20, 541]. Не
залишалась осторонь милосердної діяльності славнозвісна Києво-Печерська Лавра, яка опікувалася
хворими, немічними, роздавала милостиню, матеріально підтримувала студентство, бідні церкви, монастирі, безкоштовно розсилала книжки лаврського друку тощо. Не залишали обителі напризволяще
одиноких й немічних ченців, влаштовуючи для них окремі богадільні. Так при Китаєвій пустині з 1786р.
знаходилася богадільня для хворих і старих ченців [8, 3]. Варто зазначити, що не всі обителі докладали однакових зусиль в галузі благодійництва. Відомі й випадки, які надовго залишали недобру пам'ять.
Як, наприклад, відмова ченців Кирилівського монастиря у 1770-1771 рр. пожертвувати своїм спокоєм
та майном для організації боротьби з епідемією чуми [11, 257].
Відтак, основою благодійності на українських землях стало християнське вчення, одним із постулатів якого було милосердне й гуманне ставлення до ближнього. Протягом століть взаємини влади
й суспільства із соціальними групами, які потребували допомоги, регулювалися традиціями церковного милосердя, піклування про найбідніші прошарки населення набувало церковно-громадського характеру. Благодійництво стає усвідомленою потребою і необхідністю допомогти тому, хто перебуває у
скрутному становищі; однією з головних моральних чеснот. Благодійництво пом’якшувало соціальні
суперечності, гармонізувало суспільні відносини, сприяло збереженню стабільності в суспільстві.
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ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ
У статті досліджується вплив процесу вестернізації та комерціалізації телереклами на
екологію культури, аналізуються загрози, які комерціалізація становить для автентичності національних культур.
Ключові слова: реклама, телевізійна реклама, культура, вестернізація, комерціалізація, екологія культури, психологічний вплив.
The influence of the process of the westernization and commercialization of the television advertising
on the culture ecology is investigated in the article, threats which commercialization represents for the
authenticity of the national cultures are analyzed.
Keywords: advertising, TV advertising, culture, westernization, commercialization, culture ecology,
psychological influence.
Реклама у сучасному світі виконує багатофункціональну роль, постаючи одночасно компонентом
бізнесу, наукової діяльності, культури та мистецтва. Традиційна реклама, зберігаючи глибинні ментальні
установки, стає дедалі космополітичнішою. Зазначене значною мірою зумовлюється бурхливим розростанням сітки транснаціональних корпорацій та інтеграцією усе більшої кількості держав у світове
економічне співтовариство. Прогресуючий розвиток телерекламної справи є невід’ємною складовою
культурної політики кожної європейської країни, зокрема у контексті національно-культурного розвитку.
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Вивчення феномена реклами й телереклами в історичному аспекті означає її інтерпретацію як
стереотипно-культурної форми у діахронічному вимірі. Йдеться про поступальний процес історичного
розвитку реклами у певному етносоціокультурному та часовому просторі.
Фахове осмислення феномена реклами було започатковане лише з останньої третини ХІХ ст.
працею Г.Сімпсона "Історія реклами", виданої у Лондоні в 1874 році. Перший навчальний посібник із
реклами К. Хопкінса "Наукова реклама" опубліковано у 1923 році. Майже одночасно з ним у Москві
вийшла праця М.О.Мануйлова "Реклама" (1924 р.) [6] й науковий збірник "Психологія реклами" (1925 р.)
[5]. Середина 40-х років минулого століття позначилась появою реклами на телебаченні як специфічного компоненту мас-медійної культури.
Більшість наукових вітчизняних видань з проблематики реклами висвітлювали її значення для
розвитку економіки, містили практичні рекомендації з організації рекламних компаній, планування і
забезпечення ефективності рекламних заходів. Окремі праці присвячувались: організаційним формам
торгівельної реклами (М.Зубкович, О.Х.Бурлаєнко, І.М.Герчикова, В.В. Куліков та ін.); ефективності
реклами (В.М.Володєєва, Є.М.Канєвський, О.В.Мазун, С.В.Шпилько та ін.); психології реклами
(О.В.Кукаркін, М.О.Мануйлов, С.Родіонов та ін.); вихованню у споживачів естетичних смаків та уподобань (Н.М.Богачова, І.М.Болотніков, Г.М.Скирда, І.О.Голошубова та ін.).
Якісно нові наукові розвідки з’явилися на початку 1990-х років на Заході та у пострадянському
просторі, позначившись залученням до наукового обігу категорій товарного вибору й розмаїття асортименту. У зв’язку з цим особливо заслуговують на увагу праці К.Л.Бове та У.Ф.Аренса "Сучасна реклама" (рос. переклад 1995 р.), М.С.Добробабенка "Практика реклами: десять уроків для сучасного
бізнесмена" (1991 р.); В.Л.Музиканта "Теорія та практика сучасної реклами" (1998 р.), О.В.Зернецької
"Нові засоби комунікації: соціокультурний аспект" (1993 р.) та ін.
Останнім часом активізувалися наукові дослідження в галузі тележурналістики щодо феномена реклами в її політичному (В. Коляденко, А.Костирєв, О.Пантелеймонов), мистецтвознавчому
(Т. Кисельова, І.Побєдоносцева) й філологічному (М. Бурмака, В. Гоян, І. Пенчук) аспектах.
З-поміж дисертаційних досліджень привертають особливу увагу розвідки з історії становлення
екранної культури у контексті соціокультурного процесу в масштабах світового співтовариства. Зокрема, у кандидатській дисертації М. Бурмаки досліджуються технології створення контактних телевізійних програм у системі сучасного українського телебачення, телевізійна специфіка рекламного тексту.
Важливість вирішення питань, пов’язаних із жанровою татематичною модернізацією світового телевізійного простору органічно пов’язується з впровадженням на вітчизняному телебаченні сучасних контактних телепрограм [1].
Телебачення як засіб масової комунікації у контексті культурної парадигми ХХ ст. досліджує І.
Побєдоносцева [9], констатуючи небезпеку його психологічного впливу на глядачів у якості тотального
інформаційного поля, що може спричинити небезпечний стан світоглядної та соціальної дезорієнтації
сучасної людини.
У кандидатській дисертації І. Пенчук [8] досліджується формування національної свідомості
молоді засобами регіонального телебачення й радіомовлення. Наголошуючи на важливості державницької спрямованості національної свідомості, автор аналізує специфіку її формування й висвітлює
механізми впливу на неї регіонального телебачення та радіомовлення.
Розвиток світового комунікаційного простору в сучасних умовах характеризується кардинальними змінами у відносинах між учасниками комунікаційних потоків й співвідношенні технікоінтелектуальних сил на глобалізованих інформаційних ринках. Цій актуальній проблемі присвячене
дисертаційне дослідження О.Пантелеймонова [7].
Зазначених вище авторів об’єднує стурбованість дедалі нав’язливішою вестернізацією. У широкому смислі слова під нею слід розуміти поширенням, а у подальшому й витісненням цінностей вітчизняної культури цінностями зарубіжної, передусім західної. Загроза вестернізації криється у забутті
молодим поколінням цінностей національної культури, традицій, звичаїв і завітів своїх батьків.
Відповідно до стандартів сучасного ринкового суспільства привертають увагу колективна праця російських культурологів "Телерекламний бізнес (інформаційно-аналітичне забезпечення" [10] та
монографія Є. Є. Корнилової "Телевізійна реклама" [2].
Слід, однак, зазначити, що попри констатацію серйозного наукового доробку вітчизняних фахівців у сфері телебачення та реклами, доводиться констатувати брак досліджень впливу телевізійної
реклами на розвиток духовної культури сучасного суспільства. Тому метою даної статті є розкриття
впливу телевізійної реклами на екологію культури.
Намагання визначити поняття реклами робиться вже не одне десятиліття. Але, на жаль, до
сьогодні чіткості ті ясності в цьому питанні не існує. В.В. Глазунова, В.В. Усов, Р.І. Сорокіна й деякі інші
характеризують феномен реклами в основному як засіб реалізації сучасної комерційної діяльності, а
отже, органічно пов’язану з процесом купівлі-продажу. Але незаперечним є домінування функції забезпечення продуктивного обміну інтелектуальною інформацією.
Людство вчасно зрозуміло переваги та небезпеки тотальної інформатизації. У 70-ті роки ХХ століття під егідою ЮНЕСКО було створено комісію з проблем поширення інформації у світі, за висновками якої
реклама цілеспрямовано зорієнтовує сучасну людину на бажані для суспільства цілі (зокрема, сприяння
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плануванню народжуваності, стимулюванню капіталовкладення, полегшуванню збуту продукції власникам
малого бізнесу та ін.). Але рекламний бізнес чимдалі нав’язливіше підкоряє своєму впливові масовопопулярну культуру, нав’язуючи людям чужі для них етичні цінності, а отже, здатний деформувати традиційний вплив та спосіб життя.
Важливою прикметою 80-х років минулого століття стала активізація низки громадських рухів,
у тому числі й діяльність неурядових організацій, в напрямку екології ефіру, збереження його від забруднення телевізійними програмами низького інтелектуального або морального змісту. У Великобританії є, наприклад, "Національна асоціація слухачів та глядачів". Від практичних акцій за участю
численних глядачів і слухачів асоціація еволюціонувала до осмислення накопиченого досвіду й аналізу стану речей в англійських засобах масової інформації.
Технологічне поєднання сучасного телебачення з рекламою зумовлює появу його нової якості.
Спотворено-економічно вигідним товаром для телебачення стають стереотипи та образи антикультури.
На основі порнографії виник порнобізнес з багатомільярдними прибутками, включаючи театри, фільми, книги, відеокасети, музику тощо. На відміну від еротичного мистецтва, яке підносить образ жінки,
порнографія принижує її, робить предметом нижчих пристрастей, комерції та експлуатації.
Сучасна телереклама володіє власне телевізійною та соціокультурною природою. В умовах її
комерціалізації людина виступає в якості товару, безликої, речової сили. Звідси, абсолютна всеїдність
реклами, здатність застосування найпримітивніших кліше й прийомів навіювання, аби лише вони були
результативними. Зазначене повністю відповідає поширеній на Заході філософії прагматизму з її засадничим принципом "що успішне, то правильне", який стосовно реклами тлумачиться, як: "подіяла –
значить якісна".
Для багатьох країн Західної Європи та Америки 80-ті роки стали своєрідним вододілом у розвиткові засобів масової комунікації. До найрозповсюдженішого засобу масової комунікації новітнього
часу – мережевого телебачення – нині долучилися кабельне і супутникове телебачення та відео під
назвою "нові засоби масової комунікації". Їхня поява ознаменувала наближення кінця централізованої
й добротно контрольованої з боку держави системи телемовлення.
Процес комерціалізації телереклами стає дедалі загрозливішим для екології культури. З’явилася
реальна перспектива втрати автентичності національними європейськими культурами. Ця небезпека
зумовлюється передовсім примусовим усмоктуванням потужним променем комерціалізації культурної
телепродукції країн Заходу під тиском гостро конкурентної боротьби за надприбутки з комерційним
телебаченням (сітьовим, кабельним та супутниковим) на внутрішньому ринкові. Вона зумовлена також
культурною експансією США, яку правомірніше називати "масовокультурною" експансією. Аналізуючи
рекламно-телевізійні технології країн Західної Європи та Сполучених Штатів Америки, російський
культуролог А. Кукаркін справедливо зауважує, що за наявності численних деформацій інтелектуальна
інформація втрачає властивий їй об'єктивний характер, набуваючи тенденційно пропагандистського
забарвлення [3; 4].
Зв'язок між телерекламою та змістом телепрограм у більшості європейських країн є темою постійних дискусій, особливо у тих державах, де телереклама не дозволяється (Бельгія, Данія, Швеція,
Норвегія). Прихильники ж телереклами як складової масовокомунікаційної державної політики схильні
вважати її "вільним підприємництвом" та "ринком". Вони наголошують на тому, що процес комерціалізації телереклами та телебачення прискорює процес винайдення новітніх інформаційних технологій й
підсилення статусу людського чинника. Причому прибутки є, мовляв, гарантованішими, аніж коли національні засоби масової комунікації функціонують на засадах громадського контролю та планового
розвитку. Прихильники комерціалізації вважають також, що саме комерція з її "моральною нейтральністю" начебто забезпечує домінування культурного змісту програм над громадським "втручанням" у
презентацію телевізійних програм та випусків новин. Відносно поширеною є концепція, у відповідності
з якою саме "ринкові сили (в тому числі й попит) визначатимуть, якого роду продукція наповнить комунікаційні канали", і що це буде краще, аніж "політичні й моральні погляди та судження самопроголошених ревнителів суспільного добробуту" [11, 155]. Існує також думка, що комерційне змагання сприяє
підвищенню якості інформаційних послуг й ефективному використанню наявних грошових ресурсів.
Процес комерціалізації доволі відчутно впливає на технічний розвиток телереклами. Наприклад, державному телебаченню у ФРН важко змагатися з комерційним, котре у гонитві за прибутками
вдається до різноманітних стратегій. Величні супутники двох провідних телевізійних комерційних компаній САТ-1 та РТЛ-ПЛЮ нині стрімко розгортають свою діяльність у напрямку розповсюдження кабельної мережі. Слід констатувати суттєві відмінності з використанням телереклами у грошовому
розрахунку на одну родину в різних країнах світу. Наприклад, у Німеччині воно коштує 99 дол. на рік,
тоді як у Сполучених Штатах та Японії – відповідно 332 дол. та 317 дол., але з прогнозуванням подальшого скорочення такого розриву. У Нідерландах на громадському телебаченні ситуація подібна до
Франції та ФРН, принаймні за кількістю сумарного телечасу, що витрачається на телерекламу – 20
хвилин на добу. Прибуток від телереклами складає чверть коштів, необхідних для діяльності національного телебачення. У Фінляндії головна громадська телемовна організація ФТК володіє двома національними каналами й ліцензує на них час для приватної комерційної компанії (МТВ), яка продає
рекламний час з метою сплати за випуск своїх програм. Зазначене приносить біля 22 відсотків прибут-
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ку ФТК. Елементи комерціалізації у системі телебачення Фінляндії мають обмежений характер, тому
конкуренція між громадськими і приватними каналами поки що невисока. До країн з низьким рівнем
комерціалізації належать Данія, Швеція, Норвегія та Бельгія. У цих країнах громадське телебачення
має безумовну монополію й реклама на ньому заборонена.
У процесі комерціалізації західноєвропейської телереклами складається непевна ситуація, але
з кожним роком телереклама дедалі стрімкіше поширюється на нові країни. Вона загрожує стати ледве не головним змістом телемовлення, використовуючи усі інші види та жанри телепрограм як комерційно придатний антураж, причому з найширшою аудиторією телеглядачів!
Музична телереклама є особливо наочним прикладом комерціалізації телепродукції. Її замовники заради гігантських надприбутків спекулюють на зацікавленості телеглядачів суспільно-політичною
тематикою, застосування ж антинаркотичних кліше лише камуфлюють загальну безпорадність перед
гострими соціальними проблемами.
В Україні під гаслом "переходу до ринкових відносин" в умовах недосконалості законодавства
телеефір став предметом політичних спекуляцій та жорстоких суперечок. За фактичної руйнації вітчизняного кінематографу майже повністю втрачено український кіноринок. Численні приватні телекомпанії та кінопрокатні організації демонструють іноземну кінопродукцію здебільшого сумнівного змісту й
низької моральної якості, смакуючи культ насильства. Над телеканалами фактично відсутній контроль
державних органів. Лише формально ворожій телекомунікаційній навалі протистоїть Закон України
"Про захист суспільної моралі".
У законі, підписаному президентом України в листопаді 2003 р., встановлені правові основи
захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль. Закон
України №1296 – ІV "Про захист суспільної моралі" забороняє виробництва й розповсюдження друкованої, а також телевідеопродукції, яка: пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, фашизм та
неофашизм; пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.
За цим законом, важливим напрямом державного регулювання обігу інформаційної продукції,
що впливає на суспільну мораль, зокрема, є недопущення пропаганди в електронних та інших засобах
масової інформації культу насильства, жорстокості, поширення порнографії. Забороняється демонстрація неліцензійної аудіо – відеопродукції всіх національних телерадіокомпаній. Встановлюється
контроль за обігом продукції, що становить загрозу суспільній моралі.
Таким чином, вплив телереклами значно посилюється з подальшим розповсюдженням глобального телемовлення, кабельним та супутниковим телебаченням, територіальним розширенням меж
ринку відеопродукції. Процес комерціалізації телереклами являє реальну загрозу екології культури й
цінностям самобутньої традиційної культури нашого народу. Впровадження науково обґрунтованої й
розумно-доцільної технології сучасної телереклами вимагає належної ніші у державно-ідеологічній
політиці за відповідного контролю з боку офіційних структур та зацікавлених громадських організацій.
Використані джерела
1. Бурмака М.В. Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.01.08 "Журналістика" / М.В. Бурмака / Київ,
нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 20 с.
2. Корнилова Е. Е. Телевизионная реклама / Е.Е. Корнилова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та,
2002. – 184 с.
3. Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес / А.В. Кукаркин. – М.: Политиздат, 1985. – 399 с.
4. Кукаркин А.В. По ту сторону расцвета. Буржуазное общество: культура и идеология / А.В. Кукаркин. –
М.: Политиздат, 1981. – 384 с.
5. Мануйлов М.А. Психология рекламы / Мануйлов М.А. – М.: Госиздат, 1925. – 35 с.
6. Мануйлов М.А. Реклама / Мануйлов М.А. – М.: ВСНХ, 1924. – 39 с.
7. Пантелеймонов О. Є. Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального
комунікаційного простору: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політичних наук: 23.00.03 "Політична культура
та ідеологія" / О.Є. Пантелеймонов / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 24 с.
8. Пенчук І. Л. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.08 "Журналістика" / І.Л. Пенчук / Інститут
журналістики. – Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 21 с.
9. Побєдоносцева І.Є. Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму: автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства: 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / І.Є. Побєдоносцева / Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого. – К., 2005. – 19 с.
10. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение) / Сост. и общ. ред. В. П. Коломнеги. – М.: Межд. ин-т рекламы, 2001. – 392 с.
11. New media politics / Ed. by D.McQuail. – London, 2006. – 408 p.

158

Вісник ДАКККіМ
УДК 378.1 (477)(045)

4’2010
Степан Іванович Дичковський
кандидат педагогічних наук,
доцент Національного авіаційного університету;
Наталія Анатоліїна Колосова
кандидат історичних наук, доцент,
доцент Національного авіаційного університету
©

©

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ –
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
Стандарти освіти є істотним елементом будь-якої національної системи освіти, тип якої
визначається політичними, соціально-економічними умовами, традиціями певної країни тощо. У
свою чергу, тип системи освіти впливає на функції, вид та структуру освітніх стандартів. Національні стандарти за ознаками компетенції розроблюються та затверджуються на рівні держави,
галузі або організації.
Ключові слова: стандарти освіти, соціально-економічні умови, Болонський процес, стандартизація освітніх технологій.
Standards of education are an essential element of any national education system, which type is defined by political, social-economic conditions, traditions of a particular country etc. In turn, the type of education system affects the function, type and structure of educational standards. But irrespective of it national
standards on competence signs are developed and approved by the state, industry or organization on the
basis of general approaches to the standardization.
Keywords: Standards of education, social-economic conditions, the Bologna process, standardization of educational technologies
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер суспільної життєдіяльності.
Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в
освітній простір Європи, здійснила модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог.
Освітня політика України на сучасному етапі базується на принципах демократизації та гуманізму, орієнтована на досягнення світового рівня, відродження самобутнього національного характеру, докорінне покращення змісту, форм і методів навчання, збільшення інтелектуального потенціалу країни [5].
Приєднання нашої держави до Болонської угоди стало поштовхом для низки реформ в освітній галузі.
Так, працюючи над реалізацією наказу "Про проведення педагогічного експерименту з кредитномодульної системи організації навчального процесу", вищі навчальні заклади перейшли до другого
етапу педагогічного експерименту. Сьогодні ні в кого немає сумніву, що реформування вищої освіти є
об'єктивною необхідністю, та існуючий потенціал освітньої системи України не повною мірою відповідає якісно новим потребам суспільства. Саме Болонський процес став освітнім брендом і використовується як одна з ознак нашого руху до європейської спільноти.
Упродовж останніх років виконано великий обсяг наукової роботи з вивчення процесу адаптації
національної системи освіти до Болонського процесу. Загальним проблемам модернізації освіти та
інтеграції України в європейський простір присвячено праці М. Згуровського, В.Байденко, В. Кременя.
Теоретичні аспекти аналізу освітніх систем, методика аналітичних порівнянь є предметом досліджень
К. Корсака, В.Зубка. Болонський процес – це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою на
Європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої
оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.
В. Кремень підкреслює, що водночас участь системи вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих вітчизняних традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не
має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти.
Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти
не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонічному взаємозв'язку з суспільством в цілому, беручи на себе роль його культурного провідника.
Починаючи з 90-х років набуло популярності явище так званої європеїзації навчальних програм, яке перш за все покликане гарантувати дотримання освітніх стандартів і яке спричинило важливі
зміни у змісті навчальних планів та програм країн Європи.
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Сучасні навчальні програми, плани та навчально-методичні матеріали з європейської тематики у країнах Європи базуються на концепції європейського виміру в освіті, яка розвинулась на початку
90-х років, хоча знання про Європу в багатьох країнах східної та західної Європи були традиційно частиною навчальних програм з багатьох шкільних предметів: історії, географії, іноземних мов, предметів
естетичного циклу, громадянської освіти та гуманітарних наук. Сучасні європейські освітні стандарти,
навчальні програми, підручники запроваджують все більший комплекс понять про Європу.
Однак, ідея європейського виміру сьогодні не може бути лімітована специфічними рамками
освітніх предметів. Європейський вимір в освіті не є спеціальним шкільним предметом, а є, освітньою
орієнтацією в сучасній освіті. Цей термін означає знання традицій, культури, мови, соціальноекономічного становища європейських країн. Це поняття також включає визнання культурної різноманітності, культурної спадщини, громадянських цінностей, плюралістичної демократії. Окрім того, спілкування на різних мовах є невід'ємною частиною європейського виміру. Спілкування в різних
площинах на локальному та міжнародному рівнях всіх учасників навчального процесу за допомогою
найсучасніших засобів (Інтернет, листування електронною поштою, обміни інформацією, спільні мультимедійні проекти тощо) також забезпечують підтримку європейського виміру в дії.
Конкретне впровадження змісту європейської освіти є результатом трьох фундаментальних
принципів, яких удержується європейська педагогічна громада: впровадження міжнародних стандартів
освіти; освіта на основі спільних культурних цінностей, що базуються на європейських традиціях; освіта толерантності, поваги до різності, співробітництва, поваги прав людини та фундаментальних свобод, та розвиток можливостей для життя в демократичному суспільстві.
Європейська тематика у змісті вищої освіти багатьох європейських країн ефективно запроваджується шляхом залучення студентів та викладачів у численні програми Євросоюзу та Ради Європи. Особливістю східноєвропейських країн є те, що, оскільки ці країни не так давно вступили до Євросоюзу,
європейська тематика тут потребує залучення більших зусиль та ресурсів, ніж в західноєвропейських країнах. Окрім того, у східноєвропейських країнах зміна навчальних програм в сторону європейського виміру
потребує значних коштів для відповідної перепідготовки педагогічних кадрів, певної перебудови ланки вищої освіти та низки адміністративних заходів.
Успіх становлення України в європейському просторі залежить від того, як система освіти реагує
на потреби суспільства сьогодення. Адже сучасна українська освіта поставила перед собою мету сприяти розвиткові демократичної культури, формуванню, необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, набуттю необхідних для цього політико-правових та соціально-економічних
знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про
спільну європейську спадщину та практичних умінь адаптуватись до життя і навчання в різних країнах
Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації та захисту своїх прав.
Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не має таких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої й інженерної освіти, приєднатися до багатьох
загальноєвропейських рішень, нівелюючи власні багатовікові наробки у цій галузі. Якраз наша вища
освіта, лише в інженерії, виховала винахідника вертольотів Ігоря Сікорського, відкривачів космосу
Сергія Корольова і Володимира Челомея, конструктора неперевершених авіаційних двигунів Архипа
Люльку, фундатора твердотільної електроніки Бенціона Вула, вона дала світові п'єзодвигун і високошвидкісний транспорт на магнітній подушці. І цей перелік можна довго продовжувати.
Тому нові виклики ми повинні прийняти не тільки переносячи на наше підґрунтя досвід інших
держав, а й пропонуючи європейському співтовариству свої доробки, досягнення, пропозиції, своє бачення проблем. Тобто потрібно досягти гармонійного поєднання європейських нововведень і кращих
вітчизняних традицій. Але ми повинні відверто визнати що за останні роки у сфері вищої освіти України, особливо технічної, накопичилися складні проблеми, вирішення яких залишається на порядку денному, навіть незважаючи на наявність чи відсутність таких факторів, як Болонський процес.
Передбачається, що досягнення мети Болонського процесу можливе в Україні у межах вирішення таких основних завдань, як запровадження зрозумілої для Європи системи дипломів, ступенів,
академічних кваліфікацій, введення двоступеневої системи вищої освіти, використання єдиної системи кредитних одиниць, формування європейської системи стандартів якості навчання та фахової підготовки із застосуванням порівняльних критеріїв, механізмів та методів оцінювання та усунення
перепон на шляху мобільності студентів, викладачів, дослідників та управлінців у галузі вищої освіти.
На думку В.Петренка: "...стандартизація освіти є однією з основних ланок серед необхідних заходів, завдяки яким можна вирішити усі зазначені завдання та досягнути цілей Болонського процесу.
Без стандартизації змісту освіти та змісту навчання, без стандартизації освітніх технологій та технологій визначення якості навчання та фахової підготовки ідея євроінтеграції освіти може, далебі, залишитися тільки гаслами на папері. І в цьому сенсі стандартизація, вибачте за тавтологію, уявлень про
стандартизацію освіти та освітніх стандартів є нагальною проблемою європейської освітянської спільноти" [6].
Освітні стандарти сприймаються педагогічною спільнотою неоднозначно. З гуманітарних позицій вони тлумачаться як деякий загальний орієнтир для самооцінки можливості увійти до будь-якої
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соціально-освітньої ніші. Протилежний погляд: освітні стандарти є наслідком пануючої в суспільстві
технократичної парадигми, тому вони асоціюються з канонами та догмами авторитарної педагогіки.
Між цими позиціями існує значний спектр думок, які тяжіють в основному до соціально-нормативного
явлення про освітні стандарти [9].
Дослідники освітніх стандартів В.Петренко, Н.Ничкало, С. Гончаренко, Б.Гершунський, B. Лєдньов,
В.Байденко, Н.Селезньова, В.Соколов та інші обґрунтовано дійшли висновку, що освітній стандарт, який
відображає цілі функціонування та розвитку освітньої системи, є сукупністю соціальних норм-вимог до рівня освіченості, підготовленості випускника, власне до освітньої системи. Н.Ничкало наголошує, що нормативність стандарту полягає в чіткому, детальному окресленні результатів навчання й виховання (як на
рівні змісту освіти, так і на рівні вимог до підготовки учнів)[4]. Аналогічну думку висловлює В.Байденко:
освітній стандарт як соціальна норма життєздатний тільки завдяки своїй спрямованості на результати навчання – характеристики особистісних "приростів" з огляду забезпечення ефективної життєдіяльності особистості в соціумі та підвищення потенціалу її самореалізації й компетенції у межах загальної та
професійної культури моралі, духовності та соціальної відповідальності [1].
З метою впровадження українських національних стандартів і рекомендацій для забезпечення
якості освітньої діяльності:
• проводяться заходи з адаптації національної системи щодо забезпечення якості стандартів у
Європейському освітньому просторі;
• Міністерством освіти і науки України підготовлені плани і встановлені терміни для вдосконалення і погодження національної системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якостей у Європейському освітньому просторі;
• в Україні формується національна система моніторингу і визначення рейтингу вищих навчальних закладів, яка використовує при оцінюванні діяльності міжнародні показники.
З метою розвитку зовнішньої системи забезпечення якості:
• національна система забезпечення якості реалізується через системи ліцензування і акредитації;
• система гарантії якості включає в себе: внутрішнє оцінювання (самоаналіз навчального закладу з наступною підготовкою документів на ліцензування чи при проведенні акредитації);
• зовнішнє оцінювання (експертне оцінювання діяльності вищого навчального закладу);
• створюється відповідна система інформування суспільства про результати акредитації;
• здійснюється внутрішня оцінка забезпечення якості вищих навчальних закладів через систему ректорських контрольних робіт і систему державних екзаменаційних комісій;
• в Україні функціонує незалежна державна інспекція;
• до участі в оцінці якості вищого навчального залучаються студенти і громадськість; в усіх регіонах при обласних управліннях освіти створено громадські акредитаційні комісії.
Щодо участі студентів у забезпеченні якості:
• залучені такі аспекти системи забезпечення якості:
• як представники органів студентського самоврядування в складі управління національного
агентства із забезпечення якості;
• як повноправні члени і спостерігачі в командах, сформованих для зовнішньої перевірки;
• як респонденти соціологічних опитувань стосовно зовнішнього оцінювання;
На наш погляд, повільні темпи модернізації системи університетської освіти України зумовлені
наступними чинниками:
1. Слабке фінансування вищих навчальних закладів з боку держави за останні роки.
2. Низький рівень навчальних і наукових лабораторій, особливо фундаментальних наук.
3. Слабка забезпеченість бібліотек кількістю підручників і сучасною науковою літературою.
4. Низький відсоток випускників з необхідним знанням іноземних мов.
5. Недостатня комп'ютеризація навчального й наукового процесів Інтернет.
6. Візові проблеми України з іншими державами при обміні студентів і співробітників.
З метою наступного розвитку національної системи освіти, забезпечення якості вищої освіти
України і інтеграції в європейське світове співтовариство стосовно забезпечення якості прийнято:
• розробити рекомендації стосовно впровадження національних Стандартів і Рекомендацій
для забезпечення якості в Європейському освітньому просторі;
• створити систему акредитацій і Національний освітній акредитаційний центр;
• розробити заходи щодо підвищення міжнародного рівня участі України у зовнішній системі
забезпечення якості;
• розробити правові механізми участі роботодавців (бізнес-структур) у процедурі контролю і
громадської відповідальності за якість вищої професійної освіти;
• розробити заходи щодо підвищення рівня участі студентів у національній системі забезпечення якості;
• розробити й запровадити постійно діючий моніторинг якості вищої освіти з урахуванням світового, європейського і національного досвіду;
• удосконалити рейтингову систему оцінювання результатів діяльності вищих навчальних закладів як інструмента управління якістю вищої освіти [2].
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Сучасні інноваційні процеси у вищій школі України сприяють у формуванні зовнішньої системи
якості вищої освіти, і розробці внутрішньої моделі системи забезпечення якості.
Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти спільно з Британською Радою в
Україні у 2006 року запропонувала проект стандартів і рекомендацій для забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [8].
У проекті європейських стандартів стосовно внутрішнього забезпечення якості закладені наступні механізми:
• політика навчального закладу стосовно забезпечення якості навчання;
• затвердження, моніторинг і періодичний перегляд програм і дипломів;
• оцінювання студентів;
• забезпечення якості викладацького складу;
• навчальні ресурси і підтримка студентів;
• інформаційні системи;
• публічність інформації.
Розкриємо зміст цих механізмів управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів України.
З метою розробки і впровадження стратегії постійного підвищення якості в багатьох університетах створені науково-методичні управління (центри, відділи) якістю освітньою діяльністю.
У рамках цих структур діють університетська система забезпечення якості і відстеження її
ефективності.
Наприклад, у Національному авіаційному університеті в цю систему включені:
- стосунки між викладачами і науково-дослідницькою роботою в університеті (наприклад, здійснено закріплення нормативних дисциплін за кафедрами університету на підставі їх наукових інтересів і навчально-методичної діяльності);
- організація системи забезпечення якості (в Національному авіаційному університеті створено
Раду з якості);
- відповідальність кафедр і факультетів за забезпечення якості (постійний контроль з боку методичних комісій факультетів з виконання навчальних програм);
- залучення студентів до забезпечення якості (ця робота здійснюється через формування
усталеної мотивації студентів на професійно-орієнтовану діяльності, а також підвищення ролі студентського самоврядування);
- створення матеріально-технічної бази для здійснення сучасного навчально-виховного процесу.
Фахівці в галузі якості виділяють три складові якості освіти:
• якість освіти (знання, способи розв'язання завдань);
• якість методів навчання і виховання (організація пізнавальної діяльності, мотивація пізнавальної діяльності, контроль навчальної діяльності);
• якість освіченості особи (засвоєння знань, умінь і навичок, засвоєння моральних норм) [9].
На практиці для вищих навчальних закладів України рекомендуються наступні критерії якості
навчального процесу [3]:
• наявність затверджених у належному порядку навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм дисциплін, відповідність змісту навчальних планів і програм якості і стандартам
вищих навчальних закладів;
• відповідність розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни;
• відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо)
затвердженим планам і програмам;
• комплектність і достатність методичного забезпечення дисциплін;
• достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань студентів, їхня оцінка якості навчального процесу);
• оперативність прийняття і реалізації заходів корекції.
До обов'язкових функцій освітніх стандартів фахівці відносять забезпечення єдності освітнього
простору, об'єктивізацію оцінки функціонування освітньої системи, забезпечення ефективного управління системою вищої освіти, підвищення якості підготовки випускників.
Таким чином, стандарти освіти є істотним елементом будь-якої національної системи освіти,
тип якої визначається політичними, соціально-економічними умовами, традиціями певної країни тощо.
У свою чергу тип системи освіти впливає на функції, вид та структуру освітніх стандартів. Але незалежно від цього на підставі загальних підходів до стандартизації національні стандарти за ознаками
компетенції розроблюються та затверджуються на рівні держави, галузі або організації [6].
Розроблення прийнятної для всіх країн-учасниць Болонського процесу, процедури встановлення еквівалентності освітніх стандартів, тобто академічних кваліфікацій, навчальних курсів, дипломів, свідоцтв тощо, неможливе без гармонізації вимог системи стандартів вищої освіти України зі
стандартами фахових асоціацій та вимогами професійних спілок європейських країн і освітніх стандартів провідних університетів за прийнятими в Європі критеріями, механізмами та методами оцінювання якості фахової підготовки та освіти.
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СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВ’Я НА ВОЛИНІ
у першій половині ХХ століття
У статті розглядається доля православ’я на Волині у першій половині ХХ століття. Згадується низка документів щодо свободи совісті, які тривалий час ігнорувалися правлячою верхівкою.
Виділяються три основні напрями впливу більшовиків на віруюче населення через: знищення матеріальної бази, масове закриття церков, розкольницьку діяльність та переслідування духовенства.
Наголошується на репресіях щодо православних монастирів та чернецтва.
Ключові слова: православна церква, Волинь, релігія, антирелігійна комісія, свобода совісті,
духовенство, віруючі, репресії, православне чернецтво, атеїзм.
The article considers the fate of Orthodoxy in Volyn in the first half of the twentieth century.
Mentioned a number of documents relating to freedom of conscience, who long ignored the ruling. Select the
three main areas of influence of the Bolsheviks to the believing population through: destruction of material
resources, the mass closure of churches, splitting activity and harassment of clergy. The attention to the
repression of monks and monasteries.
Keywords: Orthodox Church, Volyn, religion, anti Commission, freedom of conscience, clergy and
believers, repression, Orthodox religion, atheism.
Питання розвитку православ’я, духовної свободи православних вірян на Волині у першій половині ХХ століття сьогодні, у контексті численних суспільно-політичних трансформацій, набуває значної
актуальності. Для дослідників і цього хронологічного періоду, і геополітичної території в умовах автономного розвитку України дедалі важливішим стає аналіз тих подій, що характеризували духовнокультурну ситуацію суспільства. На початку третього тисячоліття ці питання можуть бути досліджені
більш повноцінно і незалежно від численних меркантильних обставин. І завдяки такій ситуації, у вітчизняному культурному будуть відроджені і пам’ять про морально-етичну основу життя православних
християн, відповідні традиції і повернуті до наукового обігу, духовного життя викреслені історією та
радянського ідеологією імена тих осіб, доля яких була складною фізично і, водночас, легкою духовно.
Серед значного доробку з окресленої проблематики згадаємо таких авторів, як В.Борщевич [1],
І.Власовський [2], Ю.Волошин [3], В.Гордієнко [4], В.Єленський [6], О.Лисенко [8], Т.Міненко [9], М.Одинцов
[10], В.Пащенко [11], Д.Поспеловський [12], В.Рожко [13], Н.Стоколос [14; 15; 16], М.Шкаровський [18],
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Т.Яковкевич [19]. У своїх працях ці вчені охарактеризували сутність міжконфесійних відносин, особливості
процесу демократизації та витіснення православного життя на Волині у різні десятиліття першої половини
ХХ століття, трансформації Православної Церкви, роль політичного чинника в релігійних трансформаційних процесах на волинських землях тощо. Та й цими прізвищами не вичерпується кількість науковців, які
вже зробили свій внесок у розв’язання багатьох суперечливих питань.
Аналізуючи становище православ’я на Волині у першій половині ХХ століття відзначимо, що
найскрутніший період для Православної Церкви на Волинських теренах припадає на радянські часи.
Як відомо, упродовж усього існування СРСР, тобто майже все минуле століття, духовні питання знаходилися під жорстким контролем тогочасного керівництва. Тоталітарний режим буквально поставив у
скрутне становище Православну Церкву як релігійну структуру, а прихожан прагнув назавжди відірвати від її лона.
Модель характеру відносин між державою і релігійними інституціями у часи Другої світової війни на Західній Україні можна відзначити як декларовану політику жорстокості і відокремлення церкви
від держави.
Невід’ємною складовою суспільно-політичних трансформацій – "радянізації" – західноукраїнських земель стала політика влади щодо релігії та її інституцій. На нові території механічно переносилися і штучно насаджувалися "соціалістичні" принципи господарювання і побуту, форми співжиття та
ідеології, тобто весь комплекс казарменного соціалізму [7].
Перемога більшовиків у громадянській війні та встановлення радянської влади на українських
теренах значно змінило існуючу на той час ситуацію. Було ухвалено низку документів, які буквально
проголосили відміну всіх обмежень реалізації свободи совісті ("Декларація прав народів Росії", "До
всіх трудящих мусульман Росії і Сходу", "Про відділення церкви від держави і школи від церкви").
У складні часи радянської окупації більшовики грубо порушували усі аспекти свободи совісті,
яка, як відомо, забезпечує однаковість прав як віруючих, так і атеїстів, хоча перше абсолютно ігнорувалося та відкидалося у повному обсязі. Тому для ефективнішої боротьби проти православної церкви,
була створена антирелігійна комісія, члени якої відкрито боролася не лише проти релігії, а й жорстоко
розправлялася з віруючими.
Можна виділити три основні напрями, за якими радянська влада намагалася вплинути на вірність віруючого люду: знищення матеріальної бази церкви, розкольницька діяльність серед духовенства та віруючих, постійні переслідування та репресії. У комплексі усі ці вектори нанесли свідомості та
душам вірян нестерпного болю та роки поневірянь у тюрмах і таборах.
Найбільш злочинною і цинічною виявилася кампанія із вилучення церковних коштовностей та
сакральної атрибутики, проведена під гаслами допомоги голодуючим Поволжжя. Вилучення церковних речей було формою боротьби проти могутнього авторитету на той час РПЦ, інших релігійних об'єднань. Проте кампанія не виправдала себе ні економічно, ні морально-психологічно, хоча амбіції
мала потужні. Голодуюче населення згаданого регіону одержало лише незначну кількість очікуваного
хліба. Однак, як наслідок, церквою було безнадійно втрачено низку безцінних пам’яток культури, які
сьогодні знаходять місце у приватних колекціях за кордоном, частина із них незаконно стали власністю розкольницьких релігійних об’єднань тощо.
Наступним кроком боротьби комуністів проти православної церкви стало подальше знищення
її матеріальної бази, масове закриття церков та, що є найбільш принизливим явищем, використання
архітектурних комплексів далеко не за їх основним сакральним призначенням. Як відомо, із дзвіниць
знімалися унікальні за технікою виконання та звучання дзвони, церкви руйнували або ж перетворювали на школи, культосвітні установи, віддавали під господарські потреби.
На початку 1940-х років у 25 областях РСФСР не здійснювалося богослужіння у жодному православному храмі, а в двадцяти областях їх функціонувало не більш як по 5 [10]. Отже ситуація із розвитком духовної культури українського населення у лоні матері-Церкви все більше пригнічувалася,
інтереси та потреби громадян обмежувалися, нівелювалися, розцінювалися як абсурдні та далекі від
атеїстичної спрямованості країни.
Поряд із зовнішніми факторами, ще одним гнітючим напрямом богоборчої політики Комуністичної
партії стала розкольницька діяльність серед духовенства та віруючих із метою розкладення церкви зсередини. Дуалістичний підступний підхід до знищення духовної основи життя й культури мав неабиякий ефект
і влада на певний період досягла тих результатів, яких очікувала. Сьогодні виявлення і вивчення цих фактів
призводить до появи численних дискусій, адже відгомін тих подій і обставин відчутний і на початку третього
тисячоліття, коли розкол у Православній Церкві із 1991 року набув нового, не менш потужного оберту.
Третій напрям неоголошеної війни більшовицької держави із церквою – постійні переслідування духовенства і навіть його фізичні репресії. Тому на всіх західноукраїнських землях поступово набирали поширення репресії – ув’язнення, депортації, розстріли осіб, небажаних для режиму. Як правили,
переважно їх жертвами стали священнослужителі та представники української інтелігенції – активні
діячі православного церковного життя.
За розрахунками окремих західних дослідників, між 1918 та кінцем 30-х рр. у СРСР загинуло
майже 42 тисячі православних священнослужителів. За іншими підрахунками ця цифра наближається
до 50 тисяч протягом 1930-х років кількість священників на основній території країни знизилася на
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95%. Насильницькою смертю за цей час загинуло до 300 православних архієреїв [12]. Така жахлива
ситуація призвела до того, що на початку 1939 р. в Україні не було жодного православного архієрея [6].
Значно більшому тиску та руйнації було піддане західноукраїнське православне чернецтво,
яке завжди було основою духовного життя, становило собою надійний духовний простір для вірян, але
досить незручний і небезпечний для партійної верхівки. У зв’язку із зазначеним загальним явищем
стало різке зменшення в монастирях кількості насельників. Так, у Почаївській Свято-Успенській Лаврі
з 300 ченців у 1939 р. на початок німецько-радянської війни в червні 1941 р. залишилося тільки 80 [18].
Ті ж причини призвели до того, що різко скоротилася чисельність послушниць і монахинь у Зимненському жіночому монастирі. Більшість із них через відхід від ідеологічних міркувань примусили
покинути його приміщення, а монастирського священика архімандрита Філарета до православної обителі було просто не допущенно. Вже в літку 1940 р. в монастирських спорудах господарювали військові, які колишню трапезну пристосували під клуб [1].
Нова хвиля репресій проти духовенства пов'язана з вилученням церковних коштовностей, коли
став очевидним провал намірів більшовицьких лідерів збагатитися за рахунок віруючих. Зазнавши невдачі
у сумнівній конфронтації з церквою, її ініціатори зробили все можливе, щоб зняти з себе відповідальність і
покласти її на "хитре духовенство", яке ніби то зуміло перехитрити власті і сховати церковне золото.
В офіційної влади абсолютно закономірно не залишалося іншого виходу, як притягувати духовенство та віруючих до кримінальної відповідальності. Окрім цього, переважна більшість православних осіб була безпідставно звинувачена лише за те, що вони спробували протистояти нарузі над
власними святинями, знущанню над вірою, вважали своїм моральним обов'язком усіма наявними у
них засобами обстоювати віками усталені традиції. Подібний напрям дій стосовно духовенства продовжувався реалізуватися і в наступні роки.
Відповідні зміни було внесено і до Конституції УРСР 1937 року, що призвело до того, що із
статті про свободу совісті було вилучено право ведення релігійної пропаганди, натомість право антирелігійної пропаганди визнавалось за усіма громадянами.
Низка заходів щодо реорганізації "правоохоронних органів", проведених в СРСР, дозволив
приступити до останнього штурму православ'я – фізичної ліквідації духовенства. Лише певне уявлення про розмах репресій проти духовенства та віруючих дають окремі документи.
Другий період радянської релігійної політики розпочався в 1943 році з дозволу влади відновити
Московський Патріарший Престол. Ослаблену Патріаршу Церкву перетворено тепер на дисципліноване знаряддя влади. Однак вже у повоєнний період посилюється адміністративний контроль держави
над церквою і удосконалюються форми атеїстичної пропаганди (у 1965 році створено Раду у справах
релігії при Раді Міністрів СРСР, в усіх вузах гуманітарного профілю вводиться обов'язковий курс наукового атеїзму тощо). Жорстоко переслідуються активісти правозахисного руху, які борються за реальну свободу совісті.
Комуністична партія, розробляючи стратегію і тактику антирелігійної роботи, передбачала
участь у ній державних органів, школи, культосвітніх організацій, державної преси тощо, що дещо суперечило проголошеній державою свободі совісті. Власне, партія здійснювала на загальнодержавному рівні заходи, котрі вели до повного знищення церкви як соціального інституту. Їх можна назвати
атеїзацією суспільства. Партія через державні органи фактично домоглася заборони на професії (зокрема, вчителя) та отримання віруючими педагогічної освіти.
На Волинь було завезено великі партії антирелігійної літератури, організовано читання численних лекцій на відповідну тематику. У звіті Наркомпрому УРСР за 1940 р. зазначалося, що при клубах західних областей республіки діють 335 атеїстичних гуртків, які по чисельності охоплюють 5731
осіб. Це торкнулося й школи, було скасовано викладання релігії, залучення школярів під час релігійних
свят у різноманітних виховних та громадських заходах. Представники духовенства, церкви і костели
небезпідставно вважалися головними осередками антирадянської агітації, що говорилося, зокрема, у
звітах про хід компанії зі скликання "народних зборів" [5].
Закриття всіх духовних наукових установ, навчальних закладів, церковних друкарень та припинення викладання у школах Закону Божого стало невід’ємною складовою уніфікації за радянськими
взірцями системи науки, освіти та виховання. В арсеналі засобів антирелігійної роботи все базувалося
переважно на забороні, утиску, аж до таких крайніх заходів, як відмова обслуговувати релігійні організації робочою силою, небажання друкувати релігійну літературу, проводити будівельні роботи на замовлення релігійних об'єднань тощо.
Комуністична партія, розробляючи стратегію і тактику антирелігійної роботи, передбачала участь у
ній державних органів, школи, культосвітніх організацій, державної преси тощо, що, безперечно, суперечило проголошеній державою свободі совісті. Власне, партія здійснювала на загальнодержавному рівні заходи, котрі вели до повного знищення церкви як соціального інституту. Їх можна назвати атеїзацією
суспільства. Тогочасна влада хотіла використовувати церкву як слухняний елемент своєї як внутрішньої,
так і зовнішньої політики.
Отже, як свідчить ще недавнє історичне минуле нашого народу, ситуація із становищем православ’я на території Волині у першій половині ХХ століття була досить строкатою. Цей хронологічно
складний період був насичений численними суспільними, морально-етичними, духовними, культурни-
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ми трансформаціями, що суттєво змінили зміст життя як самої Православної Церкви, духовенства, так
і православного населення волинських теренів. Тривалий час не вдавалося змінити ідеологію офіційного керівництва країни, у повній мірі користуватися свободою вибору, віросповідання, що на значний
період загальмувало, знекровило повноцінне життя мільйонів людей.
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КУЛЬТУРНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1953 рр.)
Розкрито основні форми та методи культурницької діяльності українських митців у роки
апогею сталінського режиму. Проаналізовано внесок творчої інтелігенції у відновлення і подальший
розвиток літературно-мистецького життя України.
Ключові слова: творча інтелігенція, повоєнний період, тоталітаризм, культурницька діяльність, українське мистецтво.
The main forms and methods of Ukrainian artists’ cultural activity during the culmination of stalinism
has been revealed. The contribution of arts intelligentsia in renewal and further development of literaryartistic life of Ukraine has been analysed.
Keywords: arts intelligentsia, postwar period, totalitarianism, cultural activity, Ukrainian art.
Структура будь-якої соціальної групи тісно пов’язана з тими соціальними функціями, які вона
виконує. Загальними функціями духовної культури, а водночас спеціальної групи людей, яка зайнята в
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цій сфері, є культуротворча, виховна, освітня, пізнавальна, комунікативна, інформаційна. Саме ці функції визначають роль і місце творчої інтелігенції в суспільстві.
Перші десятиліття післявоєнного періоду виявилися особливо динамічними і драматичними в
житті українського народу. Послідовне переслідування української мови, культури, освіти загрожувало
появі зденаціоналізованої інтелігенції, однак своєю діяльністю українські митці намагались зберегти
основи національної культури. Вивчення проблеми участі творчої інтелігенції в культурному житті
України в 1945–1953 pp. є актуальним та сприяє загальному розумінню відродження суспільного життя
Української РСР після звільнення від нацистських загарбників.
Метою дослідження є розкриття основних форм та методів діяльності творчої інтелігенції в
культурницькій сфері, визначення внеску митців України в подальший розвиток українського літературно-мистецького життя.
Попри свою актуальність, проблема вивчення головної функції соціальної діяльності творчої
інтелігенції – її художньо-культурної активності – в післявоєнну декаду залишилася майже недослідженим в історіографії. Сучасні українські дослідники намагаються заповнити цей пробіл. Зокрема,
діяльність західноукраїнської творчої інтелігенції в означений період висвітлено в роботах В.Бадяка
[5], Т.Марусик [8] і Р.Попп [13]. У дисертаційному дослідженні Л.Ругаль розкриваються основні форми
та методи активності творчої інтелігенції в 1943–1945 рр. [19]. Однак комплексного дослідження про
культурницьку діяльність українських митців у 1945–1953 рр. досі не створено.
Враховуючи обмежені рамки дослідження, зупинимо нашу увагу на діяльності письменників,
художників і композиторів, які водночас перебували у складі відповідних творчих спілок – Спілці радянських письменників України (СРПУ), Спілці радянських художників України (СРХУ) і Спілці радянських композиторів України (СРКУ).
Протягом першої повоєнної декади діяльність творчої інтелігенції проходила в рамках кількох
основних етапів: 1) від звільнення території України до 1946 р. – тимчасове послаблення ідеологічного
впливу, поява в середовищі інтелігенції сподівань на позитивні зміни в суспільстві; 2) 1946–1948 рр. –
ідеологічні погроми "жданівщини"; 3) 1949–1953 рр. – розгортання кампанії щодо викриття "українського буржуазного націоналізму", яка водночас характеризувалась посиленням русифікаторської політики
тодішнього очільника ЦК КПУ Л.Мельникова [9, 12-15; 17, 108-111].
Ще з середини 1930-х років мистецька інтелігенція України об'єднувалася й працювала в складі творчих організацій. Такі організації, в свою чергу, були централізовані й підпорядковувались відповідним установам союзного значення та були підзвітні вищим партійним органам. Саме з
відновленням роботи творчих спілок пожвавився процес відродження культурно-мистецького життя в
Україні. Радянська влада визначала розвиток мистецтва одним з пріоритетів у відбудовчому процесі
на звільнених землях. Основне його завдання, на думку політичних керівників, полягало у вихованні
народних мас.
Відразу з поверненням у звільнені українські міста діячі літератури і мистецтва розпочинали
організаційну роботу з відновлення діяльності та культурного обслуговування населення. Відповідно
до цього вони визначили основні напрямки своєї діяльності.
Для забезпечення в УРСР першочергових відбудовчих заходів у галузі культури в 1944–1945
pp. було асигновано 8,6 млрд крб. на соціально-культурні потреби [10, 131].
Узагальнюючи участь митців УРСР у розвитку кожного напрямку мистецтва періоду 1945–1953
рр. окремо, можемо виявити спільні для всіх форми діяльності. Насамперед, це установча діяльність,
яка поєднувала в собі й організаційну та творчу роботу.
Основні завдання всіх мистецьких установ радянської України визначалися на основі промови
М.Хрущова на VI сесії BP УРСР [20, 38]. Для працівників літератури та мистецтв було визначено чотири основні теми, які мали домінувати в їх творчості. У творах митців мали бути зображені: боротьба
радянського народу з нацистами, боротьба з "підлими зрадниками українського народу – українськонімецькими націоналістами", героїчні подвиги людей в тилу ворога та на відбудові господарства, дружба народів СРСР.
Як випливає з документа, перед діячами літератури і мистецтва ставилось завдання визнати
особливу роль російського народу та його культури, змиритися з меншовартістю українського народу.
При спілках було відновлено роботу клубів та будинків творчості, робота яких в основному
зводилася до організації творчих вечорів прозаїків, поетів, драматургів, перекладачів, художників та
композиторів, бесіди та зустрічі з представниками науки, мистецтва, громадськими діячами, проводилися доповіді, лекції, диспути, концерти, художні виставки.
СРПУ організовувало письменницькі бригади найчастіше з 3–5 осіб, які виїжджали у визволені
міста та села України з метою "пропаганди досягнень української радянської літератури". Також завданням митців було проведення інспекцій культурних і навчальних закладів на певній території. Незважаючи на пропагандистський характер таких поїздок, бригади часто виконували важливу
організаційну роботу з відновлення творчих спілок, допомагали мистецьким установам та навчальним
закладам.
Літератори, композитори, артисти, актори та інші представники творчої інтелігенції працювали
або ж виступали на радіо. Активністю в радіостудії відзначалися письменники П.Панч, Д.Білоус,
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І.Нехода, М.Нагнибіда, Ю.Смолич, А.Малишко, М.Рильський, П.Тичина, В.Сосюра, П.Панч, артисти
І.Паторжинський, М.Литвиненко-Вольгемут, З.Гайдай, О.Шумський, М.Крушельницький, В.Дуклер та ін.
Також на радіо виступали й творчі колективи. Участь митців у радіопередачах сприяла ознайомленню
населення з новими музичними творами, виконання яких супроводжувалося словесними поясненнями.
Саме за допомогою радіо проводилася широка пропаганда військово-патріотичних творів літераторів.
Правління спілок письменників, художників, композиторів у перші повоєнні роки спрямовували
свої зусилля на підвищення творчої активності та покращення умов для роботи своїх членів. Щоб
сприяти відбудовчим процесам у країн,і мистецька інтелігенція проводила творчі звіти своєї діяльності. До таких своєрідних проміжних підсумків діяльності можна віднести виставки художників, концерти
митців, вистави театрів, літературні зустрічі та творчі вечори письменників.
Важливою складовою духовного життя в Україні завжди була художня література. Її розвиток
не переривався і під час війни. Переважна більшість членів СРПУ працювали військовими кореспондентами та редакторами фронтових друкованих органів. Знаменним для української культури був прихід у літературу талановитої творчої молоді, переважно фронтовиків-літераторів О.Гончара,
О.Підсухи, В.Швеця, П.Воронька, Ю.Збанацького, Я. Шпорти, О.Юренка, О.Бандуренка та ін. Частина
з названих молодих митців виявила себе талановитими літераторами, працюючи в редакціях фронтових газет.
Після війни українські літератори працювали в редакціях республіканських газет ("Радянська
Україна", "Правда Украины", "Література і мистецтво", "Літературна газета", "Радянське мистецтво"), а
також журналів ("Україна", "Вітчизна", "Перець"). Серед їх кореспондентів і дописувачів були: М.Бажан,
Іван Ле, А.Малишко, О.Корнійчук, В.Сосюра, В.Кучер, В.Василевська, А.Шиян, Л.Дмитерко, С.Скляренко,
М.Стельмах та ін.
Під час відряджень письменники збирали матеріал, знайомились з людьми, їх настроями і
проблемами, проводили літературні вечори і зустрічі. Особливо активну позицію займали Остап Вишня, М.Рильський, П.Тичина, І.Ле, зустрічі з якими з нетерпінням чекали в усіх куточках України.
Велику участь брали письменники в розвитку кінематографу. Доречно зауважити, що біля витоків українського кіно стояли якраз літератори – О.Довженко та Ю.Яновський. У 1946 Міністерство
кінематографії УРСР запланувала видати серію з 45 документальних історико-культурних фільмів У
написанні сценаріїв взяли участь Д.Бедзик, С.Голованівський, Я.Галан, В.Василевська, О.Корнійчук,
Ю.Смолич. Музичним керівником проекту було призначено П.Козицького [3].
Письменники також залучались до освітньо-пропагандистської роботи, читаючи лекції з літератури і мистецтва, які проводило лекційне бюро Управління в справах вищої школи при Раді Міністрів
УРСР. Лекції на літературно-мистецькі теми користувались великою популярністю: так, у 1946 р. лекції
О.Білецького, І.Стебуна та Є.Лойцкера відвідувало понад 1тис. осіб кожну [16, 3].
Характерними заходами літературних кіл в Україні в 1945–1953 рр. була організація літературних днів у кожній області при обласних газетах. Це були відповідні дні (переважно середи і четверги),
коли до редакції збиралася творча інтелігенція області, іноді такі зустрічі транслювалися по радіо. Активну участь у цих заходах брали П.Тичина, Остап Вишня, П.Панч, Ю.Смолич та ін.
Важливою формою роботи митців України було відзначення ювілейних дат визначних діячів
науки та культури. діячів. При вшануванні відомих діячів чи проведенні урядових концертів була задіяна вся творча інтелігенція республіки. Найбільшого значення влада надавала святкуванню річниць
Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка, М.Коцюбинського, І.Карпенка-Карого, М.Лисенка. Для відзначення особливо визначних митців створювались ювілейні комісії та організаційні комітети з представників
творчої інтелігенції та партійного керівництва, які й розробляли плани заходів щодо їх святкування.
Так, у 1946 р. для відзначення 50-річчя з дня народження і 30-річчя творчої діяльності В.Касіяна створено ювілейний комітет під головуванням народного художника А.Петрицького [14, 2]. Втілювали такі
заходи за наказом Комітету в справах мистецтв при РНК УРСР всі установи та організації, що підпадали під його юрисдикцію. З одного боку, це дозволяло подавати творчість ювілярів відповідно до
партійної ідеології, а з іншого – формувати в суспільстві історичну пам’ять про видатних діячів свого
краю. Особливе значення представники творчої інтелігенції надавали відзначенню шевченківських
днів. У ці дні митці не лише покладали квіти до пам’ятників Кобзарю, читали його поезії, відвідували
шевченківські митця, але й передавали молоді дороговкази поета, його бачення України. Хоча справжній зміст їх промов, доповідей варто читати між рядків, відкинувши обов’язкові для того часу ідеологічні нашарування про "революційно-демократичну" природу його творчості. Підтвердженням шани
Т.Шевченка є активна підтримка мистецьких кіл на чолі з тодішнім заступником голови Ради Міністрів
УРСР М.Бажаном створення меморіального музею Т.Шевченка на Чернечій горі в Каневі. На відкритті
музею влітку 1946 р. із вступним словом виступив представник СРПУ Ю.Костюк [7, 3].
Активною була видавнича робота літературної інтелігенції. У перші повоєнні роки було видано
низку творів, зокрема П.Тичини, М.Рильського, М.Бажана, В.Сосюри, Л.Первомайського, А.Малишка,
І.Неходи, А.Головка та інших – всього понад 100 книжок накладом більше 10 тис. примірників [1]. Розпочалась робота з підготовки багатотомних академічних видань Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка.
Особливо активно в цьому напрямку працювало Львівське відділення Інституту літератури АН УРСР у
Львові на чолі з М.Возняком. Однак видатного науковця-франкознавця навіть не було включено до
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складу редакційної колегії майбутнього видання[11, 251]. У світ виходили підготовлені під егідою
СРПУ низка літературно-публіцистичних альманахів і збірників, зокрема у західних областях, на Донбасі, у Києві.
З 1946 р. розпочався ідеологічний терор української інтелігенції, який ускладнив процес розвитку
національної культури. Однак, незважаючи на переслідування, критику, цькування свідома інтелігенція, яка
розуміла значення культури для розвитку суспільства, продовжувала творчу та культурницьку роботу. Важливе місце посідала діяльність зі збереження музеїв та пам’яток історії. Наочним прикладом цього є позиція митців щодо музею імені Т.Г.Шевченка, який у повоєнний період опинився під загрозою знищення.
Відомий письменник Ю.Яновський з цього приводу зазначав: "Це прекрасна ілюстрація, як на Україні відносяться до всього українського", "…свої ж не знають, що з музеєм робити, вірогідно, в душі вважаючи, що
краще б цього музею взагалі не було" [2]. Спільними зусиллями митців музей було врятовано. Подібна ситуація склалася з Державним історичним музеєм, який до війни розташовувався на території КиєвоПечерської лаври. У 1945 р. за сприяння інтелігенції він був перенесений на територію київського дитинця,
де й знаходить нині [14, 4]. Також зусиллями творчої інтелігенції було засновано меморіальну кімнату
М.Самокиша в Харкові [15, 4], будинок-музей М.Леонтовича в Тульчині.
Основним завданням художників у повоєнний час було відновити у звільнених областях роботу зі
створення агітаційно-художньої публіцистики, тобто випуск агітвікон, плакатів. Особливо ця робота була
затребувана перед проведенням виборчих кампаній, зокрема першими виборами до ВР СРСР у 1946 р.
Важливим аспектом їх діяльності є організація та участь у художніх виставках. Виконуючи рішення V пленуму СРХУ, Дирекція художніх виставок України, що розпочала роботу з січня 1944 р., та
обласні відділи організовували та проводили тематичні, персональні, ювілейні виставки робіт художників. Однією з перших стала проведена 18 травня 1944 р. в музеї російського мистецтва звітна виставка "Художники України в дні Великої Вітчизняної війни".
Основним завданням художників визнавалась підготовка до всесоюзної виставки. Одним з
етапів у підготовці було проведення VIII республіканської виставки, яка відкрилася 5 листопада 1945 р. в
Державному музеї українського мистецтва [4]. Проведення цієї виставки мало важливе значення, оскільки
вперше в історії культурного життя України свої роботи спільно виставляли митці Києва, Харкова, Одеси,
Полтави, Чернігова, Дніпропетровська, Сталіно, Ворошиловграда, Львова та Закарпаття. За підготовкою
художників до всесоюзної виставки уважно стежив Комітет у справах мистецтв, а керував безпосередньо
підготовкою заступник голови Комітету та начальник Управління образотворчого мистецтва О.Пащенко.
На Всесоюзних виставках були представлені твори О.Шовкуненка, В.Костецького, Г.Берковича,
Т.Яблонської, С.Отрощенка, О.Яблонської, М.Дерегуса, Г.Світлицького, К.Трохименка, М.Глущенка,
І.Штільмана, Й.Бокшая, І.Плещинського, О.Кульчицької, О.Пащенка.
Художники також отримували завдання щодо культурного обслуговування різних регіонів України. Також до їх обов'язків входило налагодження творчої роботи самодіяльних образотворчих гуртків
та проведення творчих консультацій, сприяння відновленню роботи художніх шкіл та училищ.
Значну культурницьку роботу в зазначений період проводила музична інтелігенція. Велика її
заслуга полягала у відродженні народних форм музичного мистецтва. Зокрема, Г.Верьовка, член
СРКУ, а в подальшому голова її правління, став засновником народного хору. Поряд з цим хорове мистецтво представляла заслужена академічна капела "Думка" під керівництвом О.Петровського, яка
поновила свою роботу в Києві 15 березня 1944 р. Протягом всього 1945 р. тривала реорганізація цього колективу, оскільки довоєнний склад співаків був розпорошений по різних мистецьких колективах
або перебували в складі діючої армії [4].
Основною формою звітності діячів музичного мистецтва були концерти виконавчих колективів,
які, своєю чергою, також показували рівень свого професіоналізму. Наявність на Україні чотирьох театрів опери та балету, шести театрів музичної комедії, розгорнутої мережі професіональних хорів, п'яти
симфонічних оркестрів, обласних філармонічно-естрадних закладів зобов'язувала композиторів активно працювати, забезпечуючи виконавчі колективи творами різного жанру. Основними осередками
професійних музично-виконавчих колективів до війни були філармонії. Однак повоєнні реалії були такими, що виконавцями філармоній були не професійні музиканти, а представники самодіяльності. Саме тому СРКУ організовувала відрядження провідних своїх членів для допомоги у відновленні
музичних закладів, надання консультацій та навіть тимчасово керівництва ними. Однак після відновлення начального процесу в консерваторіях та музичних училищах кадрове забезпечення професійним виконавцями покращилось.
Творча інтелігенція республіки, окрім професійних форм свого мистецтва, підтримувала творчі
зв’язки з художньою самодіяльністю. Центральний Будинок народної творчості вдавав мистецькими
спілками замовлення на твори для використання і поширення серед художніх самодіяльних гуртків.
Композитори створювали музичний репертуар, члени СРПУ підбирали відповідні художні твори та видавали їх..
Шефську роботу мистецькі установи проводили серед школярів та молоді, виконуючи розпорядження владної верхівки. Поширеними формами цієї роботи були музичні лекторії. Незважаючи на ідеологічний
підтекст цих заходів, вони відігравали важливу роль в ознайомленні юного покоління з класичними творами
українських та зарубіжних композиторів. Загалом система виховання радянського громадянина передбачала
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залучення до мистецтва ще з дитячого садка. Митці взаємодіяли і з палацами піонерів, здійснюючи шефство
над шкільною самодіяльністю та беручи участь в організації та проведенні районних і міських олімпіад самодіяльності. У повоєнній декаді поширилась практика, коли найкращі представники самодіяльної творчості
рекомендувались на навчання до вищих і середніх спеціальних музичних навчальних закладів.
Крім того, декілька разів на рік творча інтелігенція здійснювала виїзди і в сільську місцевість
для культурного обслуговування посівних і збиральних кампаній. Ініціаторами культурної допомоги міста
селу виступили видатні діячі науки та культури П.Тичина, М.Рильський, П.Воронько, З.Гайдай та інші.
Культурницька робота на західноукраїнських землях, поряд з загальнореспубліканськими тенденціями, мала ряд особливостей. У цьому регіоні до війни соціально-економічне, політичне, культурне й духовне життя українців підтримувалося героїчними зусиллями національно-свідомої еліти, яка в щоденній
боротьбі за збереження етнічної ідентичності зуміла зорганізувати у політичних, економічних, культурних,
релігійних та інших об'єднаннях значні верстви народу. Більшість корінного населення України була позбавлена можливості розвивати свою національну мову, освіту, культуру в інтересах національного самовизначення й самоутвердження.
Відновлення культурницької діяльності детермінувалося широкою гамою чинників: нестійкі позиції на західноукраїнських землях; діяльність в умовах складної повоєнної розрухи, супроводжуваної
нестачею кадрів; братовбивча війна між українцями в лавах ОУН та УПА і НКВС.
З огляду на це основним напрямком ідеологічної роботи радянської влади на західноукраїнських землях була нейтралізувати визвольних ідей та утвердження серед населення тези про переваги
соціалістичного устрою над капіталістичним [6, 553]. Відповідно до цього існувала потреба створення
нової системи цінностей та політичних орієнтирів. Серед методів реалізації даних планів влада виділяла метод культурно-мистецького виховання західноукраїнського населення в радянському дусі [10,
136]. З метою послабити напруження в краї влада використовувала інтелігенцію як активних учасників
на різних акціях, подіях. Цим засвідчувалася не лише експлуатація таланту та вміння митців, але і їх
авторитету, оскільки населення з більшою довірою ставилося до них, ніж до урядовців [18, 220]. З цією
метою було організовано виїзні мистецькі бригади. Про роботу однієї з них згадує Л.Новиченко. За
його словами, у січні 1945 р. група письменників – М.Рильський, В.Сосюра, Остап Вишня, П.Тичина –
виступала в селі на Львівщині біля Перемишлян. Мета виступу – заспокоїти населення у зв’язку з боротьбою ОУН та УПА проти радянської влади. Під час зустрічі Остап Вишня "згадав популярну пісню
"Зажурились галичанки" і запитав: "Хто ж вас поцілує в уста малинові…", коли ваші хлопці та чоловіки
ховаються в лісі?" [12, 19]. Звичайно, така атмосфера могла сприяти підтримці радянської влади в краї.
Отже, форми і методи діяльності митців у період організації радянського мистецького життя після звільнення українських територій були багатоплановими та взаємопов'язаними. Діяльність митців
була скерована партійно-державною верхівкою на відновлення та зміцнення радянської влади. З цією
метою і використовувався талант митців проникати в думки та впливати на свідомість людей за допомогою художнього слова, твору.
Однак, попри повоєнні труднощі, владні заборони і гоніння, репресії та терор, краща частина
інтелігенції, в тому числі творча, намагалася зберегти основи національної культури, підвалини національної пам’яті, що сприяло подальшому розвитку літературно-художнього життя України.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОСИЛЕННЯ
СПЕЛЕОТУРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ МІСТ
У статті досліджується необхідність посилення спелеотуристичних функцій міст за рахунок рекреаційного використання підземного простору. Пропонується підсистеми природних та
штучних печерних комплексів розглядати як ядра туристичної атрактивності територіальних
рекреаційних систем міста.
Ключові слова: спелеотуристичні функції міста, історичний підземний простір, спелеологічна
реконструкція.
It is studied the necessity of strengthening speleological functions of cities by means of recreational
resources of underground waters in the article. It is suggested to view the sub-systems of natural and
artificial cave’s complexes as a nucleus of touristic attraction of territorial recreational of town’s systems.
Keywords: speleological functions of cities, the historic underground space, speleological
reconstruction.
Для багатьох історичних міст світу характерна тенденція послідовного посилення спелеотуристичних функцій. Розвиток цих міст як туристичних центрів, пов’язаних із спелеотуризмом має відбуватися за рахунок формування функціональних підсистем природних і штучних печерних комплексів,
які мають стати ядрами туристичної атрактивності міст.
Для підземних порожнин і об’єктів, які знаходяться в них, властива контрастність із звичним
середовищем проживання людини і поєднання різних природних і культурних чинників.
У багатьох містах світу є свої підземні аналоги: наприклад. Римські, Паризькі і Одеські катакомби; печерні культові комплекси; фортифікаційні споруди, підземні військові об'єкти, які уже не використовуються. Своєрідне поєднання звичних наземних ландшафтів міста (пейзажних, архітектурних,
історико-культурних) із підземними ландшафтами істотно збагачує і покращує рекреаційний і потенціал будь-якого міста, урізноманітнює його туристичне використання.
У сучасних соціально-економічних умовах життя суспільства особливого значення набуває
оцінка спелеорекреаційного потенціалу міста з метою створення зон відпочинку.
При вивченні пізнавальних якостей місцевості об’єктом дослідження виступають природні порожнини і штучні підземні споруди, які становлять спелеологічний потенціал [1, 11].
Значні перспективи у створенні нових туристичних об’єктів відкриває метод спелеологічної реконструкції, який ґрунтується на розумінні того, що історико-культурні пам’ятки міст – це не лише сукупність їх наземного зосередження, а й історичний підземний простір, що створює цілісну картину
існування міста від початку заснування до теперішніх часів [5, 10].
На сьогодні єдиним суттєвим способом вивчення цього простору лишаються археологічні розкопки або спелео-археологічні обстеження. Отже, можна визначити, що на стадії досліджень підземні
споруди є об'єктами насамперед археологічної спадщини.
У першу чергу це стосується знаменитих печер Києво-Печерської лаври, щодо яких існує величезна бібліографія, а самі печери у складі монастирського ансамблю включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [3, 6].
Об’єктами спелеотуризму можуть також бути природно-антропогенні ландшафти, де традиційна культура місцевого населення складає єдине ціле з природним середовищем. Найхарактерніші такі
ландшафти на Україні знаходяться на території Криму та Карпат, а також Поділля [7,12].
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На базі поєднання декількох видів спелеорекреаційних ресурсів тут проявляються тенденції
формування спеціалізованих рекреаційних районів.
Мета статті – дослідження спелеорекреаційного потенціалу міст шляхом використання історичного підземного простору.
Вирішення питання оцінки спелеоресурсного потенціалу території міста і його околиць для рекреаційного використання, пошук шляхів їх практичної реалізації – одне із найважливіших передумов
успішного освоєння підземного простору. Нез'ясованим залишається ще питання визначення запасів
спелеоресурсів, тобто їх видового і підвидового потенціалу. Необхідна і розробка ефективного використання спелеоресурсів із врахуванням міри їх амортизації і відновлюваності.
У спелеоресурсознавстві не існує принципової різниці між природними різнотипними і штучними підземними порожнинами, які мають схожі тенденції спелеогенезу. Штучні підземні порожнини є
такими ж реаліями сучасного підземного геологічного середовища, як і природні печери. Використання
їх для розробки різних видів спелеотурів ставить їх в один ряд за значимістю і атрактивністю і дозволяє віднести штучні підземні порожнини до туристичних ресурсів.
Спелеологічні об'єкти підземного простору міст задовольняють туристичні потреби кількох рівнів: безпосереднє сприйняття і естетична насолода від споглядання підземних ландшафтів, знайомство з історико-культурними і природними пам'ятками, духовне збагачення за рахунок автентичності і
цілісності цих об'єктів природної і культурної спадщини людства.
Для функціонування природних і штучних порожнин історичних міст спелеотуризм – це можливість нових відкриттів і збереження втраченого; для регіонів в зоні спелеологічних об'єктів, туристичних маршрутів і діючих там рекреаційних установ, спелеотуризм – це спеціалізована інфраструктура,
тобто об'єкти вивчення, освоєння і показу, виробництво і реалізація екіпіровки, спорядження, сувенірів, путівників, інших довідкових матеріалів. Це мережа підприємств, організацій з просування власного туристичного продукту і супутніх послуг.
Якісні характеристики печерних ландшафтів змінювалися в часі залежно від інтенсивності антропогенних впливів – від первісного виду (пейзажі, яких не торкнулася людська діяльність) до культурного, в
якому домінуючими складовими є результати людської діяльності (печерні міста, катакомби, винні погреби
тощо).
Узагальнити спелео-археологічну ситуацію в Києві, продемонструвати на прикладі окремих
підземних комплексів та споруд міста їх інформативні можливості, обґрунтувати перспективи археологічного вивчення, збереження і подальшого використання цих старожитностей намагався Т. Бобровський у науковій праці "Підземні споруди Києва" [3].
Дослідник встановив, що усі київські печери за своїм походженням є штучними, точніше – антропогенними. Нині на території Києва відомо понад 300 таких об'єктів. Усі вони зосереджені в правобережній
частині міста і локалізуються в історичних місцевостях, у товщі плато та в схилах київських пагорбів.
За функціональною ознакою підземні споруди Києва, як зрештою й антропогенні підземелля в
інших регіонах світу, поділяються на житлові, господарські, фортифікаційні, інженерні та культові. Підземні споруди фортифікаційного призначення можна вважати найчисленнішими у Києві: за архівними
джерелами та археологічними матеріалами близько 150 печерних та напівпечерних пам'яток міста
були пов'язані з його укріпленням [3].
Oдна з найцікавіших категорій стародавніх підземних споруд на території історичних міст – печерні монастирі. Ці пам'ятки здебільшого представлені досить великими комплексами, що поєднують у
собі приміщення різного призначення: житлові (келії та затвірницькі камери), господарські (льохи для
зберігання припасів і виробничі приміщення), культові (церкви, каплиці та поховальні катакомби різноманітного характеру). Культові споруди печерних монастирів є найвиразнішими з точки зору архітектури, їх інтер'єри значно складніші, аніж в інших підземеллях міста.
Печерний ансамбль Києво-Печерської лаври, розташований на території Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника та відновленого Свято-Успенського монастиря, ймовірно є найдавнішими чернечими підземеллями в Придніпров'ї [6].
На території історичного підземного простору Києва, крім лаврських печер музеєфіковано або
принаймні розпочато такі роботи стосовно одразу декількох комплексів підземних споруд: печерні монастирі – Звіринський (Звіринецький) та Гнілецький; фортифікаційні споруди – мінна галерея під редутом Андріївського бастіону; господарські льохи – на Верхній території Києво-Печерського монастиря.
Головну небезпеку для збереження печер заповідника становлять зумовлені діяльністю людини несприятливі зміни режиму поверхневих і підземних вод. Починаючи з 1985 року, стан Ближніх печер різко погіршився. В печерах почастішали такі несприятливі явищі перезволоження і локальне
обвалення, утворення тріщин, конденсація вологи, відшарування штукатурного шару, розвиток пліснявих грибів, корозія металічних решіток.
У результаті комплексних досліджень пам'яток-печер з метою їх довготривалого збереження
Інститутом геологічних наук АН України була успішно апробована методика, в основі якої міститься
концепція одночасного слідкування за станом пам'ятника і природними та техногенними процесами,
що впливають на його стан [4].

172

Вісник ДАКККіМ

4’2010

Не менш цікавим різновидом культових підземель, що можуть стати ядрами туристичної атрактивності природно-антропогенних ландшафтів, є скельні печерні монастирі Придністров’я.
У 1884 р. А.Б. Антонович, досліджуючи придністровські печери, описав незвичайний барельєф –
складну багатофігурну композицію, вирізану на кам'яній стіні в селі Буша. В путівнику "500 чарівних
куточків України, які варто відвідати" за 2007 рік про це село можна прочитати наступне: "село Буша
Ямпільського району Вінницької області розташоване на березі р. Бушанка. Тут розміщено державний
історико-культурний заповідник "Буша". У складі заповідника є такі об'єкти: чотири пам'ятки археології
III тис. до н.е – XII ст. н.е.; дохристиянський скельний храм V ст. н.е. з уніканими художніми наскельними рельєфами; залишки фортеці та підземних ходів ХVІ-ХVІІ ст.; міська ратуша XVI ст., розташована на території приватної садиби; Покровський монастир XVII ст.; Успенська церква XVIII ст.;
кладовище ХVІІ-ХІХ ст.; парк історичної скульптури, де щорічно проводяться міжнародні пленери скульптурів-каменярів. Музей археології, етнографії, оборони – Буші" [7].
За словами місцевих жителів, під фортецею існувала розгалужена система підземних ходів, які
тягнулися аж до Камянець-Подільська, але подібні легенди є у кожному місті, де розташовані давні
оборонні споруди чи культові об'єкти. Найчастіше підземні ходи дійсно існували, але мали набагато
менші розміри і протяжність, ніж про це говорилося у переказах, і закінчувалися у найближчому лісі.
Дохристиянський храм знаходиться за селом, у невеликій ущелині зі скельними виходами. В
одному місці дві кам'яні стіни сходяться під гострим кутом, утворюючи своєрідний грот – це і є Бушанський скельний храм. На вирівняній вертикальній поверхні площею біля 10 кв. м рельєфно висічений
олень, в лівій частині – дерево з пташкою на гілці. Під деревом на колінах стоїть людина, у верхній
частині плити – зображення прямокутника, схоже пропорціями на екран телевізора.
На території ландшафтного заказника "Галицька стінка" виявлено безліч великих та малих
ерозійно-корозійних ніш, гротів, печер. На стінках деяких гротів виявлені наскельні малюнки християнської тематики. Біля с. Галиця увагу привертає унікальний Святомиколаївський печерний монастир.
В каньйоноподібній долині середньої течії р. Дністер відомо декілька печерних монастирів та
інших культових місць в природних і штучних порожнинах.
Спелестологія – це наука про штучні підземні споруди. Спелестологія є одним із напрямів спелеологічного туризму, бо використовує ті ж технічні прийоми проходження підземних порожнин, але ці
штучні порожнини мають становити історичний чи спортивний інтерес для спелестолога.
До спелеологічних об'єктів міст відносяться також занедбані каменоломні, шахти, солерудники,
водогони, колодязі, підземні ходи, недіючі військові споруди.
Майже всі старі здавна забудовані містами території і нашої країни, і всього світу пориті штучними
печерами. Для будівництва камінь добували у каменоломнях, масштаби його заготівлі були величезними.
Стародавні каменоломні з часом стали своєрідними помітками історії і культури. Завдяки обвалам, осіданням і осипам штучні печери стали схожими на природні порожнини, а долати їх іноді не менш цікаво і
складно для спеолеотуристів, як і карстові печери. Тим більше, що у більшості випадків у штучних печер
руйнуються (засипаються), заливають під дією температурних перепадів) лише входи. І колишні розробки
перетворюються у своєрідну "капсулу часу", в якій протягом довгого часу в незмінному вигляді зберігається дух епохи. І таких "запечатаних" об'єктів набагато більше, ніж відкритих [9].
Мабуть найбільш відомі в Україні підземні каменоломні на Чорноморському узбережжі – в Одеській
області і Криму. Найчастіше їх називають катакомбами, хоча в археології так називають певний тип захоронень. З давніх-давен у Причорномор'ї добували камінь закритим є способом, який властивий для
всіх грецьких колоній. За минулі століття утворилися підземні лабіринти у сотні кілометрів ходів. Особливості поширеного тут вапна-ракушняка дозволяють закладати широкі й високі штольні, не турбуючись
про обвали і добувати камінь на декількох рівнях.
Одеські катакомби є найдовшим у світі комплексом штучних печер. Загальна довжина їх до
2500 км, із яких біля 1400 км знаходиться під містом.
Довжина катакомб Риму до 900 км, парижських – 300 км. Одеські катакомби – це безліч з'єднаних між собою та ізольованих каменоломень. У цих шахтах, штольнях, штряках та інших гірських виробках добувався неогеновий вапняк-ракушняк, що є чудовим будівельним матеріалом. Катакомби
багатоярусні, їх галереї залягають на глибині 10-40 м від поверхні землі. Стара Одеса будувалася переважно із ракушняка, який добувався в катакомбах, що зумовило утворення грандіозного об'єму штучних підземних порожнин, в яких цілий рік температура близько 10°С.
Багатоярусні підземні лабіринти Одеси складаються із закинутих каменоломень і ходів із підвалів будинків, які прокладені не у вапняках, а в глинах і суглинках. Основні виробки ракушняка зустрічаються під центральною частиною міста – під Молдаванкою, Великим ї Малим Фонтаном, а також
селами Кривою Балкою, Нерубайським, Усатовим, Куяльником.
Глибина каменоломень – від 4 до 30-35 метрів. Частина каменоломень – одноярусні виробки,
хоча зустрічаються 2- і 3-ярусні. Перепади висот між ярусами – до 2,2 м. Габарити виробок сильно
варіюють, в середньому вони складають 1,8 м у висоту і 3,5 м в ширину. Найбільш високі – зал "Сергія
Березового" і галерея "Пасаж" – мають висоту до 5 м. Найбільша ширина виробок складає 5,2 м. Але
багато ходів у результаті обвалів та осипів перетворилися в лази висотою 25-30 см і шириною 50-70 см.
Переважно на 95-97 % одеські катакомби – це підземні каменоломні: видобувалося будівельне
каміння – вапняк, що використовувася для спорудження міста. Також у систему катакомб входять по-
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рожнини природного походження – карстові та ділатансйні печери, геологорозвідувальні та будівельні
шурфи, підвали, бункери, дренажні тунелі, зливові колектори та інші підземні порожнини.
Одеська біднота облюбувала для свого підземного місця проживання печери Куяльницького і
Хаджибейського лиману. Печерне місто в районі Хаджибейського лиману існувало тут ще в 20-ті роки
минулого століття. Збереглися фотографії тих часів, де видно побут печер-катакомб.
Перші дослідження Одеських катакомб почалися у 1846 р. (палеонтолог А. Нордман). У 1869 р.
печери дослідив геолог П. Барбот-де- Марні. Збереглися описи каменоломень від 1830-1870 рр. Перша
експедиція по вивченню "мін" (катакомб) організована міською управою у 1875 р. Потім дослідження
продовжилися вже у радянські часи (1929 р.) – експедиція Т.Г. Грицая. Було досліджено 49 катакомб,
виконані зйомки 40 км виробок, сфотографовано 45 об'єктів. У 60-і роки в Одесі створене протизсувове
управління, одним із завдань якого було вивчення катакомб і усунення їх негативного впливу на місто. У
1965 р. організована молодіжна експедиція "Пошук", яка уже понад 40 років вивчає катакомби. Крім того,
вивчають їх спелеологи міста (керівник Л.Суховій), Одеський національний університет, Центр інженерних пошуків НАН України та ін. У 2001 р. Фірма "Гідрогеосервіс" (Ю.Г. Діденко) розпочала комплексні
дослідження катакомб із застосуванням сучасних методів геофізики, буріння, телеметрії.
В катакомбах приміського села Нерубайського находиться Музей партизанської слави, що відображає історію героїчної 73-денної оборони Одеси і партизанської боротьби в 1941-1944 рр. Протяжність підземного маршруту по Музею партизанської слави 300-400 м. екскурсія – 60 хвилин [2].
Серед підземних споруд міста, які здатні зацікавити спелеотуристів, особливий інтерес викликають штучні печери військового призначення. В 1957 році в надрах гори поблизу Балаклави почали
будівництво підземного заводу з ремонту підводних човнів.
В скельній товщі західного безкида виникли рукотворні щілини і печери, які перетворювались у
підземні переходи, шлюзові камери, цехи, арсенали, сховища, причали, глибоководний канал і сухий
док, в який міг ввійти підводний човен. На випадок ядерної загрози тут підготували підземну гавань, в
якій могла сховатися ціла група субмарин і декілька тисяч чоловік.
Після виведення із Балаклави в 1994 році останнього російського підводного човна найсекретнійший об'єкт Криму виявився безхозним і почав освоюватися любителями екстремального туризму.
Але останнім часом з'явились й інші проекти. Так Севастопольське Морське зібрання запропонувало
Балаклавській мерії проект створення у протиатомному укритті підводних човнів історико-заповідну
експозицію "Підземелля "Холодної війни"", яка нині стала філією Київського історичного музею. В неї
ввійшли тематичні зали, розташовані в колишніх цехах і арсеналах, підводний човен, який стоїть біля
підземного причалу. Передбачається створення туристичного центру, кінозалу з показом хронічки часів активного військового протистояння двох політичних систем. В Балаклавському музеї планується
також спорудити підземний меморіал, де буде увіковічена пам'ять підводників, які загинули на "холодній війні" в океанських глибинах.
Створення підземних об’єктів у Севастополі розпочалося ще з дня його заснування. Для їх
розміщення якнайкраще підходили багаточисельні природні печери в крутих скелястих берегах бухт.
Десятиліттями їх розширювали і заглиблювали, перетворюючи на підземні порохові льохи і артилерійські лабораторії, арсенали і склади. На початок Кримської війни 1853-1856 рр. спільна площа підземних споруд Севастопольської фортеці перевищив 25 тисяч квадратних метрів.
При радянській владі проектуванням і спорудою підземних військових об'єктів в Севастополі
зачали займатися з середини 30-х років. Насамперед складів для зберігання боєприпасів, командних
пунктів і вузлів зв'язку. На західному березі Південної бухти в 1934 році, в тунелі на глибині 30 метрів,
була обладнана підземна телефонна станція "АТС-175". На безпечній відстані від міста, в пустинному
тоді районі Юхаріної балки, був побудований підземний склад хімічних боєприпасів і бойових отруйних
речовин; у балці Троїцькій – величезний для того часу підземний комплекс центрального торпедного
арсеналу флоту.
Але самими "обжитими" в роки війни були, мабуть, знамениті інкерманські штольні, де ще з
минулого століття видобували вапняк для будівництва Севастополя. До війни тут розміщувалася філія
артилерійського арсеналу Чорноморського флоту, а з початком оборони був обладнаний підземний
госпіталь на 3 тисячі ліжок, хлібозавод, майстерні по пошиттю обмундирування для військ, притулку
для цивільного населення.
Існує також вирубана в скелі 30-метрова шахта, яка вела в підвал будівлі Морського гідрофізичного інституту. Цей підземний комплекс входив в план будівництва підземного міста як "командний
пункт тилу, озброєння, судноремонту і місцевої протиповітряної оборони ЧФ". Споруда була зроблена
наполовину і також покинута. Правда, деяким недобудованим підземеллям "пощастило", вони стали в
нагоді місту для розміщення цілком мирних об'єктів. Наприклад, один з підземних комплексів, побудований в 1954 р. під Історичним бульваром, був відданий під склад винзаводу.
Отже, на початок ХХІ ст. підземні військові споруди Севастополя є одними із найбільших на
теренах України серед тих, які мають невичерпний спелеотуристичний потенціал і можуть розвиватися за рахунок розвитку таких функціональних систем, як система туристичної атрактивності, система
обслуговування, система страхування і особистої безпеки спелеотуристів.
Серед інших цікавих спелеотуристичних маршрутів історичними містами варто зазначити так
звані "пошуки кладів". Про клади згадується в давніх хроніках, їх існування підтверджують легенди і
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перекази, які добре пам'ятають місцеві жителі, але знайти їх до цих пір так і не вдається, не зважаючи
навіть на те, що у більшості з них є чітко визначене місце захоронення. Одним із таких кладів є скарби
Ієремія Вишневецького, українського магната, який у XVII ст. побудував у Лубнах свій палац-фортецю,
уславлений своєю небаченою розкішшю. Коли у 1648 році повсталі козаки на чолі з полковником Максимом Кривоносом взяли в облогу княжий замок, Вишневецький вимушений був втікати в Польщу. Всі
свої багатства сховав у підземних тайника в лубенському палаці. Через кілька років князь, у віці 39
років, несподівано для всіх помер, забравши з собою в могилу таємницю захованих скарбів [5].
Збереглися свідчення очевидців, які у XIX ст. у місцевості, де колись стояв замок Вишневецького, бачили у провалах землі підземні ходи і тунелі, які тяглися на багато метрів вглиб. При будівельних роботах і у деяких підвалах горожан виявляли підземні муровані коридори, які залягали на глибині
від 3 до 7 метрів, утворювали лабіринт з численними відгалуженнями, які закінчувалися або обвалами
або закритими масивними дверима.
Немало легендарних місцезнаходжень приписують й кладам гетьмана Івана Мазепи. Крім Батурина, таким місцем може бути переправа біля придніпровського села Мішурин Ріг, де Мазепа залишив частину своїх скарбів, і Києвопечерська Лавра, і село Мазепинці поблизу Білої Церкви.
Дослідження свідчать, що визначення соціального запиту на спелеотуристичні ресурси міст
дозволить класифікувати різні види відпочинку залежно від типів використання об’єктів історичного
підземного простору та спрогнозувати формування центрів спелеотуризму в майбутньому. Вивчення
питання оцінки спелеоресурсного потенціалу території в масштабі певного регіону і меж рекреаційного
навантаження відкриває можливості багатофункціонального використання спелеологічних ресурсів
міського середовища.
Оптимізація рекреаційної діяльності в містах передбачає розробку класифікації видів спелеовідпочинку, пошук шляхів успішного освоєння підземного простору з використанням різних рекреаційних об’єктів, допустимих на даних територіях та координацію діяльності туристичних фірм, які
пропонують спелеотури з метою регулювання рівноваги природних і штучних спелеокомпонентів.
Значна частина підземних споруд безсумнівно заслуговує на музеєфікацію. В першу чергу це
стосується комплексів печерних монастирів як найцікавіших в історичному та архітектурному відношенні пам'яток. Деякі фортифікаційні та господарські підземні споруди також мають велике значення, і
не лише як зразки певних історичних традицій в містобудуванні: великим та розгалуженим підземеллям, між іншим, притаманна надзвичайна атрактивність, а тому їх використання в якості екскурсійних
об'єктів безумовно сприятиме подальшому розвитку міста як туристичного центру. Використання фортифікаційних та господарських підземних споруд в якості екскурсійних об’єктів сприятиме подальшому
посиленню спелеотуристичних функцій міста.
Використані джерела
1. Байтеряков О.З. Теоретичні питання вивчення ресурсної бази регіональних спелеотуристичних систем /О.З. Байтеряков // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 1992. – Вип. 2. – С.82-98.
2. Балацкий А. Музей в Катакомбах. Путеводитель / А. Балацкий. – Одесса, 1976.
3. Бобровський Т. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини ХІХ ст. (спелеоархеологічний нарис) /Т.Бобровський. – 2007. – К.: АртЕк. – 176 с., іл.
4. Бриллинг И.А. Об устойчивости Ближних пещер Киево-Печерского заповедника /И.А.Бриллинг //
Инж. геология. – 1990. – № 4. – С.51-57.
5. Бурлешин М. Подземный мир. Тайны. Легенды. Сенсационные открытия: Энциклопедия / Михаил
Бурлешин, Юрий Супруненко. – Москва: Гелиос, 2007. – 400 с.
6. Воронцова О.А. Лаврські печери: Путівник / О.А. Воронцова. – К.: Амадей, 2000. – 144 с.
7. Довідкове видання. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати / [укладачі Лагунова Т.І., Кашуба Ю.В.]. – Х.: Книжковий клуб. 2007. – 415 с.
8. Мироненко Н.С. Рекреационная география/ Н.С. Мироненко, И.Т.Твердохлебов. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1981. – 207 с.
9. Перепелицин А.А. Россия подземная. Неизвестный мир у нас под ногами / А.Перепелицын. – М.: Вече, 2006. – 352 с.: ил.
10. Титова О.М. Включення пам'яток первісної археології до туристських маршрутів /О.М.Титова,
Д.В.Кепін // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. – Вип. 6. – К., 2003. – С. 290-301.
11. Фоменко Е.В. Геоморфологические аспекты оценки рекреационного потенциала территории города
Краснодара / Е.В. Фоменко // Геоморфология. – 2008. – № 3. – С.97-101.
12. Царик Л. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки та аналізу (на прикладі Тернопільської області) / Любомир Царик, Ганна Чернюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.

175

Політологія

Павко А. І., Павко Я. А.

П о л і т о л о г і я

УДК 321.5

Анатолій Іванович Павко
доктор історичних наук, професор,
професор Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв,
лауреат премії імені М.С. Грушевського
НАН України;
Яна Анатоліївна Павко
студентка Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
©

©

ГЕРХАРД ШРЬОДЕР У ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ ФРН
У статті розкрито особливості становлення Г.Шрьодера як політика, висвітлено професійні та людські якості канцлера ФРН, його підходи до розв’язання конкретних політичних проблем.
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In the article are exposed the peculiarities ot forming G. Cnreder as politician, elucidated his political
and human features, indicated chancellor’s FRG practical aspect sot nil ac vivifies.
Keywords: policy, European country, political system.
Герхард Шрьодер став сьомим канцлером ФРН в її політичній історії і третім, який був представником соціал-демократичної партії Німеччини, після В. Брандта і Г. Шмідта.
Очоливши у 1998 р. потужну європейську державу, він був поставлений перед необхідністю
враховувати загальні політичні умови, що склались у Німеччині на момент початку його діяльності на
посаді канцлера. Насамперед особливості геополітичного характеру.
Розташована в центрі Європи, населена народом із такими, притаманними йому якостями, як
діловитість, раціональність, акуратність, схильність діяти в рамках законів і принципів, Німеччина протягом століть перебувала в досить складних відносинах із сусідами як на заході (насамперед із Францією), так і на сході. У політичних колах німецького суспільства, особливо після об’єднання Німеччини
в 1871 р., сформувалися уявлення, котрі знайшли своє відображення в таких концепціях, як "народ
без достатнього життєвого простору", "натиск на схід", "особливий німецький шлях", "Німеччина понад
усе". Усі ці концепції та уявлення передбачалося реалізувати воєнним шляхом, що і знайшло своє втілення у двох світових війнах ХХ ст., які виходили з Німеччини. Тотальна поразка в цих війнах привела
мислячу частину німецького народу до висновку, що мають бути принципово переглянуті "німецькі інтереси", способи їх реалізації. В умовах розділеної країни політичний клас західної Німеччини почав
вибудовувати нові відносини з традиційним супротивником на заході – з Францією, а також з блоком
демократичних країн, які створили оборонну воєнну організацію – НАТО, насамперед зі США [5, 30].
У післявоєнний період активно відбувався процес налагодження добросусідських відносин на
східних кордонах, передусім з Радянським Союзом і Польщею.
Паралельно в політичних колах Німеччини дедалі більше визрівала думка про доцільність подальшого існування країни в рамках інтегрованої Європи, про формування наднаціональних механізмів діяльності ЄС, які сприяли б більш тісному узгодженню економічної та фінансової стратегії ФРН з
провідними європейськими країнами.
Слід сказати, що в результаті військово-політичної трансформації радянського блоку, яка призвела до відходу від нього країн Східної Європи, відкрилася можливість об’єднання Німеччини. Водночас із крахом політичного режиму на території колишнього СРСР, насамперед у Російській
Федерації, німецькі політики виявили, що на цьому просторі з’явилася зона нестабільності з важко
прогнозованими наслідками. Виникла потреба в оновленому варіанті "східної політики", яка давала б
змогу конструктивно впливати на те, що відбувається в цій частині світу, з урахуванням тієї обставини,
що тут розміщена ядерна зброя та існують атомні електростанції з сумнівною надійністю [2, 25].
Важливою обставиною, яку доводилося постійно враховувати провідним німецьким політикам,
зокрема і Г. Шрьодеру, був морально-психологічний стан німецького суспільства. Інтелектуальна час© Павко А. І., 2010
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тина німецького суспільства продовжує й досі розмірковувати над тим, як могла країна філософів, поетів і музикантів, якою по праву вважалася Німеччина, дозволити провести над собою тоталітарний
націонал-соціалістичний експеримент, що призвів до війни за світове панування, до гноблення власного й пограбування інших народів.
Третя обставина – це стан демократії в німецькому суспільстві. Як і раніше, висловлюється занепокоєння з приводу того, наскільки міцно укорінилася у сьогоднішній Німеччині демократична правосвідомість і вкрай болісно сприймається результати виборів, на яких праворадикальні угруповання
домагаються успіху, як, наприклад, сталося в землі Саксонія – Анхальт зі столицею в Магдебурзі, де
на виборах 26 квітня 1998 р. праворадикальний Німецький народний союз зібрав 12,9% голосів виборців. [1, 12].
Проте, аналізуючи внутрішньополітичну ситуацію в Німеччині та порівнюючи її зі становищем в
інших країнах, можна констатувати, що однією з вирішальних умов, за яких довелося діяти на посаді
канцлера Г. Шрьодеру, є те, що Німеччина є стабільною країною, населення якої має розвинену політичну свідомість, попри похмурі прогнози низки німецьких політологів, які стверджували, що демократія в країні стає "кволою", "малоефективною". Так, у виборах 27 вересня 1998 р. взяло участь 82,3 %
виборців. При цьому за правоекстремістські партії було подано всього 3 % голосів. Ця обставина заспокоїла сусідів, які все ще побоюються непередбачуваних дій представників німецького націоналізму
[4, 25].
Потрібно підкреслити, що на сучасному етапі у ФРН склалася стабільна демократія. Конституція, Основний Закон ФРН, надає великі повноваження голові генерального уряду – канцлеру, якого
обирає більшість у бундестазі. Президента обирають Генеральні Збори, до яких входять депутати бундестагу й така сама кількість делегатів, котрі обираються земельними парламентами. Президент
ФРН, поряд з виконанням функцій, що покладаються на нього Основним Законом, відіграє важливу
роль у підтриманні належної моральної атмосфери в суспільстві.
У ФРН існує одна з найбільш дієздатних у світі федеративних систем, в якій чітко розписані
права федерації, земель, громад. У країні діє розвинута партійно-політична система, в якій визначальні позиції займають дві основні політичні партії – соціал-демократи й християнські демократи з глибоко вкоріненими демократичними традиціями [3, 10].
Економічна ситуація країни відносно стійка. ФРН посідає третє місце за обсягом валового національного продукту. За експортом товарів ФРН посідає друге місце у світі після США. Частка сільського господарства у ВНП у 1996 р. становила 1,1 %, промисловості – 33,5 %, торгівлі та послуг –
65,4 %. Останнім часом Німеччина за технологічним розвитком відстає від своїх основних конкурентів
– США та Японії. Це, звісно, непокоїло німецьких політиків, і не в останню чергу Г. Шрьодера та його
партію. Не випадково до своєї передвиборної програми, поряд із ключовими поняттями "робота",
"справедливість", соціал-демократи, ввели поняття "інновація" [7, 18].
Наприкінці 90-х років нинішнього століття в Німеччині нараховувалося понад 4 млн безробітних (майже кожний десятий серед працездатних), 7 млн іноземців. Ці цифри свідчили про існування
досить серйозних проблем, чим і повинен був зайнятись уряд Шрьодера.
Такі загальні характеристики країни, на посту федерального канцлера якої протягом 1998–
2002 рр. перебував Г. Шрьодер. Розглядаючи особливості шляху становлення Г. Шрьодера як політика, слід звернути увагу на окремі сторінки його біографії.
Г. Шрьодер народився в 1944 р. у маленькому містечку Моссенбергу в бідній родині. Батько
загинув на фронті. Мати працювала прибиральницею.
Герхард також працював не покладаючи рук: учнем у крамниці, чорноробом на будівництві.
Однак йому вдалось закінчити школу і вступити до Геттінгемського університету, в якому молодий
Шрьодер отримав диплом юриста. В Нижній Саксонії в студентському середовищі й розпочав Шрьодер свою політичну діяльність. Його політичні погляди зазнали еволюції. Певний час він розділяв ліберальні погляди, але згодом примкнув до соціал-демократів. Взірцями для наслідування були для
нього Віллі Брандт і Гельмульт Шмідт. У СДПН Г. Шрьодер зайняв спочатку крайні ліві позиції, вступивши до організації "Молоді соціалісти", яка на той час піддавала жорсткій критиці "опортуністичний",
"пристосовницький" курс партії. У 1971 р. Шрьодера було обрано головою місцевої організації "Молодих соціалістів" у Ганновері. У 1980 р. Шрьодер став депутатом бундестагу.
Водночас Шрьодер зміцнив свої позиції і в самій партії. У 1983 р. він був обраний головою Ганноверзької окружної організації СДПН, перейнявши естафету від визначного теоретика СДПН Петера
фон Герцена. Разом зі своєю організацією Шрьодер поставив перед собою завдання домогтися більшості в землі Нижня Саксонія. Це була, мабуть, найскладніша смуга в житті Шрьодера. Значну роль у
політичній кар’єрі Шрьодера відіграв досвідчений політик О.Лафонтен – потужний теоретик СДПН, багаторічний прем’єр-міністр землі Саар, що межувала з Францією. Зокрема, О.Лафонтен, ставши головою СДПН, своєю владою поновив Шрьодера на посаді представника СДПН у бундестазі, який став
куратором з питань економіки.
Свою політичну діяльність Шрьодер намагався реалізовувати в рамках соціал-демократичної
партії. Сутність соціал-демократизму він висловив так: "соціал-демократичне можна реалізувати і можливе можна здійснити по-соціал-демократичному" [9, 52].

177

Політологія

Павко А. І., Павко Я. А.

В одному зі своїх листів Шрьодер так охарактеризував п’ять принципів, які визначають напрям
сучасної соціал-демократичної політики: 1) спонукання людей до самостійності; 2) розуміння реальності того, що відбувається, і близькість громадян; 3) наочність здійснюваних дій і здатність їх до перевірки; 4) перетворення соціальної держави за допомогою інновацій заради створення нової "моделі
Німеччини"; 5) консенсус і кооперація з усіма силами, які зацікавлені діяти в цьому напрямі.
У СДПН Шрьодеру дорікали за те, що він перебуває у приятельських, надто близьких для соціал-демократа стосунках з великими підприємцями. Йому пригадують випадок, коли він з’явився у
дорогій ложі віденської опери з великим автомобільним магнатом Пьочем. До речі, саме олігарх охарактеризував Шрьодера як "стратегічно мислячу особистість з надзвичайно економічною компетенцією" [6, 18].
Герхард Шрьодер став першим канцлером Берлінської республіки. Перша республіка – Веймарська – проіснувала недовго, з 1918 р. до 1933 р., і закінчилася приходом до влади нацистів.
Друга республіка – Боннська – проіснувала з 1949 р. до 1999 р. З цього часу розпочався новий
етап у житті Німеччини, коли було підведено риску під післявоєнним періодом. Новий канцлер Німеччини мав чітко окреслені лідерські якості та інтелектуальні здібності.
П. Кепф у книзі "Новий Герхард Шрьодер – носій сподівань Німеччини", яка побачила світ наступного дня після виборів, навів слова Ерхарда Еплера, одного з відомих ідеологів СДПН, висловлені
ним у 1990 р. про Шрьодера. Еплер, зокрема, вважав, що Шрьодер є "великий талант".
Один з лідерів СДПН Петер фон Ерцен, котрий тісно спілкувався зі Шрьодером, вважав, що
для нього влада не становила основну цінність.
Відомий німецький політолог Ф. Вальтер дав Шрьодеру таку характеристику: "У цьому типі успішного політика поєднуються жорсткість, пробивна здатність, а коли необхідно, то й авторитарна рішучість, суверенна незалежність від власної партії, політичний інстинкт, популізм, здатність
схоплювати суть проблеми, вміння зосередитися на найістотнішому" [7, 45].
Слід сказати, що Шрьодер високо цінував інтелектуальне спілкування. Він досить часто закликав СДПН до того, щоб вона була відкрита для критики з боку інтелектуалів і для співпраці з ними.
Зазначимо, що в 1998 р. під однією обкладинкою були опубліковані 26 листів Шрьодера, в яких
розглядалися різні теми. Серед його кореспондентів – колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес,
колишній президент ФРН Ріхард фон Вайцзеккер, Йошка Фішер, професор соціології Ульріх Бех,
письменник Гюнтер Грасс. У листі до Грасса Шрьодер проводив думку про те, що не можна допустити,
того щоб культура деградувала до стану простого "економічного чинника". Розмірковуючи про роль
епохи Просвітництва, Шрьодер писав про те, що всі ми є її "дітьми". Незважаючи на те, що традиція
європейського просвітництва не вберегла європейські народи від суспільно-політичних катастроф –
вона все ж таки, на його думку, є основою Німеччини майбутнього в об’єднаній Європі. Ця об’єднана
Європа не повинна стати лише економічним союзом, укладеним з міркувань доцільності. Культура в
об’єднаній Європі не повинна являти собою величну одноманітність, вона повинна бути культурою
багатоманітності.
Г. Шрьодер не вважав, що в результаті глобалізації та європейського об’єднання національна
держава втратить своє значення. Але простір "нації" не слід надавати тим, хто має намір цей простір
розробляти в шовіністичному дусі.
У листі до Йошки Фішера, з якого у заголовок винесено фразу "Хто реагує тільки на гасло, як
собака Павлова, той не збагне сутності того, що відбувається", він нагадав про те, що йому значно
приємніше дискутувати із заповзятими молодими людьми, ніж завчасно постарілими молодими політиками" [6, 37].
Г. Шрьодеру ніщо людське не є чужим. Поважні бюргери пробачили Шрьодеру навіть численні
шлюби. Остання дружина – журналістка Доріс Кепф – на 19 років молодша за свого чоловіка. Про його
звички у біографічній довідці сказано коротко: захоплюється живописом ХХ ст. і сучасною графікою.
Сам Шрьодер говорить про поєднання у своєму характері пристрасті й твердості "холодної голови". У
своїх текстах він досить часто звертається до теми "людяність". Так, він вважає, що німці можуть пишатися першою статтею Основного Закону ФРН "Гідність людини недоторкана". У листі до У. Бека,
автора книги "Суспільство ризику", яка знайшла широкий відгук у німецькому суспільстві, Шрьодер
пише: "Ми всі стоїмо перед завданням забезпечити шлях у майбутнє не лише технічно, а й полюдськи. Інакше в нашому суспільстві розвиток не піде, та й не повинен йти".
Потрібно підкреслити, що із міркувань самого Шрьодера та з відгуків тих, хто про нього пише,
формується образ досить складного політика з широкою ерудицією та чітко окресленими принципами.
Його позиція – це позиція прагматика, точніше – ціннісно-орієнтованого прагматика, який намагається
створити широку базу для проведення стратегії модернізації країни як умови забезпечення повної зайнятості й розв’язання інших проблем, які породжені процесами глобалізації.
У своїй політичній діяльності Г. Шрьодер не рідко приймав нестандартні рішення. Так, з метою
формування уряду більшості в 1990 р. він вступив в коаліцію з партією "зелених", яка являла собою
досить своєрідне угруповання зовсім різних, а нерідко і ексцентричних людей. Згодом виявилося, що
союз між "зеленим утопізмом" і "соціал-демократичним прагматизмом" на практиці підтвердив свою
життєздатність. Привабливою виявилася й програма всієї коаліції: модернізація економіки, екологічна
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раціональність, соціальна справедливість, культурне розмаїття. Цей політичний союз, ініційований
Шрьодером, тривав чотири роки. У 1994 р. відбулися нові вибори до ландтагу Нижньої Саксонії. В них
знову переможцем вийшла партія соціал-демократів. А Шрьодер залишився на посаді прем’єрміністра, але вже без коаліції з "зеленими", які цього разу не пройшли до ландтагу. Нижньосаксонського
політика, який досяг значного успіху, все далі більше приваблювали загальнофедеральні політичні справи.
Будучи головою уряду Нижньої Саксонії, Шрьодер розвинув активну діяльність зі складання
всіляких програм, де намагається розробити нову економічну стратегію, пов’язуючи в єдине ціле модернізацію з ефективною ринковою діяльністю і новим підходом до забезпечення зайнятості.
У боротьбі з Гельмутом Колем за посаду канцлера на майбутніх виборах до бундестагу у вересні 1998 р. у Шрьодера виявилося більше шансів, ніж у Лафонтена. В його бік повернулась і СДПН.
Під час виборів до правління партії у грудні 1997 р. за Шрьодера проголосували 342 делегати з 476.
Це свідчило про те, що з боку СДПН було відкрито шлях Шрьодеру на посаду канцлера. 26 травня
Шрьодер оголосив склад майбутнього уряду ФРН. Лафонтену було запропоновано посаду міністра
фінансів, Шарпінгу – посаду міністра оборони. "Трійка" знову опинилася у складі одного кабінету [4, 40].
Після перемоги на вересневих виборах 1998 р. канцлер Шрьодер досить енергійно сформував
коаліцію, керуючись принципами ціннісного прагматизму.
У Г. Шрьодера та його команди було декілька варіантів для формування уряду. Партія отримала 40,9 % голосів. Вона могла б сформувати "велику коаліцію" з ХДС / ХСС (35,1 %), коаліцією з
"зеленими" (6,7 %), з ВДП (6,2 %), у крайньому разі – з ПДС (5,1 %) [5, 15].
Шрьодер, віддавши перевагу "зеленим", виділив їм три посади, включаючи посаду віцепрем’єра та міністра закордонних справ. Останню посаду було запропоновано Йозефу Фішеру.
Звісно, у прийнятті рішення про коаліцію з "зеленими" визначальну роль відігравала партія,
але й було взято до уваги й особисту думку Шрьодера. Це було викликано значною мірою світоглядним прагматизмом.
Ціннісний прагматизм знаходив свій вияв й у поглядах Шрьодера на зовнішню політику. Виступаючи в серпні 1998 р. в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, він виклав свій концептуальний
підхід у цій царині. На його думку, у ФРН зі США існують сьогодні й існуватимуть у майбутньому спільні цінності й спільні інтереси, оскільки трансатлантичне партнерство ґрунтується на спільних цінностях
і спільних інтересах.
Слід сказати, що канцлер Шрьодер виходив у першу чергу з ціннісних настанов, які дедалі більше ставали основною віссю у міжнародних справах. Він вважав за необхідне з нових позицій визначати глобальну роль Сполучених Штатів. З його точки зору, США, Європа та об’єднана Німеччина
мають пристосовуватися до тих політичних умов, які склалися у глобалізованому світі.
Значною мірою позитивний політичний імідж канцлера Шрьодера визначався в цілому успішним вирішенням східнонімецьких проблем. Він доклав значних зусиль для поглиблення процесу налагодження впорядкованих стосунків між двома частинами Німеччини, який зачіпає найрізноманітніші
сфери життя, і не в останню чергу царину типологічної сумісності. Шрьодер чітко усвідомлює складності політичного процесу, пов’язаного після виходу східної Німеччини з однопартійного режиму. Щороку
Німеччина виділяє колишній НДР близько 150 млрд. марок. Але при цьому в Східній Німеччині залишається високий рівень безробіття.
З приводу гострих політичних проблем колишньої НДР Г. Шрьодер висловився на форумі "Східна Німеччина", який відбувся 20 червня 1998 р. в Ростоці так: "Економічне будівництво в Східній Німеччині являє собою загальнонімецьке завдання найвищого пріоритету". У чому це виражається? У
двох "М" – модернізації та маркетингу. У цьому зв’язку Шрьодер особливо підкреслив значення праці в
житті кожної людини. "Робота – це більше, ніж просто заробляти гроші. Хто працює, той бере участь у
житті суспільства, розвиває сою особисту компетентність і самосвідомість. Робота – основа нашого
суспільства. І той, хто працює, не лише в змозі формувати самостійне своє життя і робити його більш
людським, а брати участь у формуванні самого суспільства".
Відлік часу діяльності Шрьодера на посаді розпочався 24 жовтня 1998 р. Одна з проблем фундаментального характеру, яка супроводжувала Шрьодера протягом всього періоду його канцлерства,
полягала в тому, що у ФРН мали відбутися болючі для населення скорочення соціальних послуг і
державних видатків. Німеччині потрібен був свого роду "тетчеризм з людським обличчям". З важливих
соціально-економічних питань Шрьодер досяг політичного компромісу із "зеленими".
Із значно більшими труднощами Шрьодеру довелося зіткнутися у власній партії. І це, насамперед, торкнулося взаємин між Шрьодером і Лафонтеном. Зіткнулись два сильних характери, дві непересічні особистості, дві різні позиції щодо економічного курсу. Лафонтен – прибічник сильної держави,
більш жорсткого підходу до підприємництва, прихильник соціал-демократичних цінностей. Шрьодер –
свого роду ліберал соціал-демократичного напряму, прибічник розвитку тісних стосунків з підприємцями,
людина, переконана в тому, що тільки в результаті активної модернізації можуть з’витися кошти для
проведення соціальної політики. І хоча в період виборчої кампанії Шрьодер і Лафонтен демонстрували
підкреслену одностайність, розходження виявилися уже в ході формування урядового кабінету.
У Шрьодера немає книжок і статей філософського плану, з яких можна було б довідатися про
його світоглядні уявлення. У прцях, присвячених Шрьодеру, як правило, звертається увага на його
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прагматизм. П. Кепф у своїй книзі "Новий Герхард Шрьодер – носій сподівань Німеччини", яка побачила світ наступного дня після виборів, так характеризує Шрьодера – "прагматичний, важко передбачуваний, суперечливий!.."
На думку дослідників політичної кар’єри Шрьодера, його важко було примусити суворо дотримуватися програми чи основної поведінки партії. Коли в серпні 1998 р. Шрьодер виступив їз промовою
в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, його спитали: "Свого часу ви були проти введення
євро, проти подвійного рішення НАТО, проти єдності Німеччини. Яка Ваша позиція тепер?". Журнал
"Штерн" наводить відповідь Шрьодера: "Я свого часу планував навіть згортання революції. Політику
має бути дозволено перевіряти дійсністю проекти, які вважаються хорошими" [6, 16].
Шрьодер в одній із своїх публіцистичних праць так роз’яснює свій підхід до політики: "Доти, доки існує політика, завжди існуватимуть люди, які саме політиків намагатимуться зробити відповідальними за все можливе. Політика може й повинна гарантувати людям надійність у часи постійних змін.
Ніхто не має боятися майбутнього. Тому я і займаюся політикою. Але не будь-якою політикою. Вона
може бути успішною тільки в тому разі, якщо у ній бере участь багато людей. І це стосується не лише
часів виборчих кампаній".
Своїми успіхами у сфері політичної діяльності Шрьодер значною мірою завдячував засобам
масової інформації. У добу "теледемократії" політикам без підтримки засобів масової інформації не
обійтися. І дійсно, Шрьодер добре виглядав на телеекрані: вольові риси обличчя, високе чоло, костюм, який добре сидить. В літературі, яка присвячена життєвому шляху та політичній кар’єрі Шрьодера, акцентується увага, зокрема, на віртуозному вмінні канцлера ФРН подати себе у засобах масової
інформації. Шрьодер змушений був враховувати очікування з боку виборців, яких німецькі ЗМІ переконали, що в особі цього політика до влади прийде людина, яка розв’яже всі проблеми. Людина, яку постійно в ході виборчої кампанії бачили на екрані телевізорів з піднятими над головою двома пальцями
у формі букви V (від англ. victory – перемога), повинен був реалізувати свої обіцянки. Шрьодер повинен був стати таким, яким бачили його виборці в той момент, коли вони вирішували – за кого голосувати. Тижневик "Цайт" у номері, який вийшов відразу ж після виборів, порівняв ставлення опитаних до
різних якостей Шрьодера й Коля. Наведемо результати опитування (у відсотках, перша цифра – за
Шрьодера, друга – за Коля) [8, 212].
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З опитування випливало, що Шрьодера передусім цінують як людину, здатну здійснювати рішучі практичні дії, Коля – як людину обачливу, з великим міжнародним досвідом.
Ми бачимо, що опитаних в першу чергу цікавили внутрішні проблеми, і на першому місці безробіття. Шрьодер не належить до політиків, яким треба нагадувати щось двічі. Не звикати йому і до
тимчасових невдач. Але цілком очевидно, що він стояв перед серйозними випробуваннями конкретними справами, і діяльністю людини, котра взяла на себе сміливість стати біля урядового керма однієї
з найбільших країн світу. Перспективно мислячі політики добре розуміли і усвідомлювали, що благополуччя Німеччини було не лише німецькою проблемою, а однією з головних умов стабільності в Європі, від чого врешті мали виграти її сусіди і на Заході, і на Сході.
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ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ:
40-60-і роки ХХ ст.
У статті висвітлено особливості формування ідеї української державності у період 40–60-х років ХХ ст., на якій суттєво позначилася внутрішня політика радянського уряду.
Ключові слова: ідея української державності, тоталітарний режим, радянська дійсність,
національно-культурна самобутність.
This article reviews the features of the idea of Ukrainian statehood during the 40–60-years of the
twentieth century, which significantly affected the internal politics of the Soviet government.
Keywords: the idea of Ukrainian statehood, totalitarian regime, Soviet reality, national and cultural
identity.
При висвітленні історії української державності в радянську добу виникає проблема відсутності
систематизованого та обґрунтованого матеріалу з цього питання. Зокрема, недостатньо і подекуди
необ’єктивно аналізується період боротьби українських визвольних сил напередодні Великої Вітчизняної війни, а також у перші післявоєнні десятиліття. Відносно мало уваги в сучасних дослідженнях
приділено внутрішній політиці радянського уряду в 40-60-х років щодо української республіки, її економічним та культурним сферам, механізмам партійного керівництва і системі партійної номенклатури,
політиці русифікації української суспільності, що дало поштовх до виникнення протестів і нелегальних
патріотичних організацій.
Спроба ґрунтовного та об’єктивного дослідження проблем ідеї української державності ХХ ст.,
зокрема 40–60-х рр. надасть можливість глибше зрозуміти механізми занепаду тоталітарної системи,
появу паростків нової хвилі боротьби за українську державність, розширить погляд на сучасні суспільні завдання державного будівництва. В процесі переписування історії України, з виявленням та введенням в науковий обіг до недавнього часу невідомих, секретних документальних матеріалів, багато
історичних аспектів набувають належного об’єктивного висвітлення. Дослідження проблеми самоідентифікації української нації дістало особливої уваги з перших же років незалежності. Це цілком логічно,
адже саме усвідомлення та утвердження національної ідеї серед народу, є рушійною силою у справі
формування нових структур суспільної свідомості, духовної єдності, політичної стабільності.
В умовах радянського тоталітаризму ідея української державності в означений період містила
в собі, передусім, руйнування існуючого режиму. З погляду на те, що апологетами такої специфічної
суспільно-політичної думки були учасники руху опору режимові, доцільно розглядати її в контексті
українського національно-визвольного руху.
Варто зазначити, що науковий пріоритет у дослідженні проблем виникнення та діяльності опозиції в Україні в 40-60-х років ХХ ст. в силу об’єктивних причин, належить зарубіжним дослідникам. І
хоча в працях даних авторів були наявні деякі неточності, допускалися спрощені підходи до висвітлення досліджуваних проблем, вони стали відправною точкою, від якої відштовхувалися дослідники
даної тематики.
Вагомим внеском в дослідження проблем національно-визвольного руху в Україні другої половини ХХ ст. стала праця А.Русначенка [19]. В ній розкриваються зміст та етапи розвитку українського
визвольного руху в період, що передував цій незалежності в контексті анти тоталітарних рухів в
Центральній і східній Європі. У праці на основі маловідомих і невідомих документів, висвітлена діяльність як підпільної течії руху у вигляді груп, гуртків, так і більш відкриті форми боротьби за незалежність і демократію проти імперіалізму та тоталітаризму.
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Висвітлення окремих політичних процесів на Україні, зокрема, історії та ідейної платформи
українського опозиційного руху здійснено в працях Ю.Шаповала, Ю.Данилюка, О.Бажана,
В.Кафарського, І.Романюка та ін. [26, 4, 12, 17].
У дисертаціях дослідників, що займаються окремими аспектами української історії новітньої
доби, зокрема Дудки Р.А., Табачника Д.В., Сергійчука О.М., Кононенка В.В., Стасюка І.М., можна знайти ґрунтовні дані щодо суспільно-політичних настроїв населення України у повоєнний період та в часи
"відлиги", репресивної політики радянського режиму, національно-визвольного руху, участі української
інтелігенції у політичному і культурному житті УРСР 40–60-х років ХХ ст., зародження дисидентського
руху [5, 22, 20, 13, 21].
Дослідження Б.Захарова висвітлює історію дисидентського руху в Україні 1956-1987 рр. [7]. Автор намагається визначити місце дисидентського руху в історичному процесі, розглянути культурологічні аспекти цього явища, а також увесь спектр дисидентських напрямків і течій, що існували в Україні
в цей період. Перевагою даного дослідження є те, що книга значною мірою побудована на свіжому
матеріалі – аудіоінтерв’ю з учасниками дисидентського руху.
Варто наголосити, що у дослідження цієї проблематики вагому частку внесли Ю.Римаренко,
В.Євтух, І.Варзар, М.Вівчарик, Я.Дашкевич, В.Ігнатов, Л.Залазняк, Г.Касьянов, О.Картунов, В.Кремень,
Ю.Шаповал, Д.Табачник, І.Кресіна, І.Курас, В.Лизанчук, В.Наулко, І.Онищенко, В.Смолій, О.Гуржій та
ін. В працях цих та інших авторів знайшло відображення питання українського націо- та державотворення [6, 10, 11, 14, 15, 3, 24, 23, 27].
Сформований учасниками руху опору режимові образ баченої незалежної української держави
набув класичних рис утопічного мислення, перспективи майбутнього державного будівництва виглядали дуже схематично.
Осип Дяків (Горновий) (1921-1950), український публіцист, учасник та ідеолог українського руху
опору, вважав що, повний розвиток української нації в незалежній, об’єднаній українській державі,
створення справді національного правління і безкласового суспільства, знищення імперіалізму і встановлення згоди поміж вільними і цілком рівними державами всіх народів – це фундаментальні віхи
українського націоналізму. Це твердження показове і для політичних засад тогочасної публіцистики,
центральною ідеєю якої була ідея нації.
На думку Петра Федун-Полтави, керівника бюро інформації Української Головної Визвольної
Ради, "ідея нації має домінуюче значення серед усіх інших факторів, що впливають на хід історії…,
вона визначає й основну розвиткові тенденцію історичного процесу" [16, 42].
Боротьба за українську державу відбувалася в умовах протистояння двох тоталітарних режимів, за часів Великої Вітчизняної війни, тому публіцисти давали досить розгорнуті характеристики та
оцінки цього явища. Найвідоміші роботи – статті Я.Старуха (Ярлана) "Упир фашизму", П.Думи "Ідейнополітичне обличчя більшовиків" та Й.Горнового "СРСР – країна найжорстокішого гноблення народів і
визиску працюючих" та ін. Достатня обізнаність авторів з радянською історією та з радянською дійсністю спонукала до ототожнення більшовизму та фашизму в найширших їхніх виявах, хоча, – і це потрібно підкреслити, носії тодішнього українського націоналізму не ставили під сумнів необхідність
боротьби з німецько-фашистськими окупантами. Відповіді на найболючіші питання українського національного руху того періоду можна знайти в праці відомого українського військового і політичного діяча,
письменника Йосипа Позиченюка "Тактика щодо російського народу". Він доводить, що в боротьбі за
свою незалежність український народ мусить покладатися передусім на самого себе. Чітко визначити
свою позицію у боротьбі має сам український визвольний рух. А для здобуття справжнього, а не декларованого суверенітету і рівноправності народів СРСР , вкрай необхідне об’єднання поневолених
більшовиками народів, у тому числі і російського [28, 24].
Цілком зрозуміло, що з оприлюдненням великого пласту нових документів і матеріалів, враховуючи вектори внутрішньої ідеології та зовнішньої політики, подекуди керуючись необ’єктивними
принципами дослідництва, завжди мають місце проблеми певної ідеалізації деяких аспектів історичного процесу. Отже, в даній роботі, аналізуючи загальні тенденції опозиції в Україні, аналізуючи основні
напрямки її діяльності, оцінюючи теоретичну і літературну спадщину найбільш активних і впливових
діячів даного руху зроблено спробу об’єктивно розкрити основні чинники формування українського
державотворення на означеному етапі української історії.
Як відомо, в стратегічних планах Німеччини щодо завоювання Радянського Союзу, українським
землям відводилось не останнє місце. За генеральним планом "Ост", розробленим А.Розенбергом,
потрібно було використати прагнення народів більшовицької країни до державницького життя і, використовуючи це, з їхньою допомогою розвалити Радянський Союз. Нацисти планували створити "Велику
Україну", яка б стала бар’єром між Росією та Німеччиною, шляхом об’єднання всіх етнічних українських земель, у тому числі тих, що відійшли до Росії і Білорусії, і були заселені українцями.
Використовуючи ідею воз’єднання українських земель, надання Україні суверенітету, нацисти
почали співробітництво ще до початку війни, у квітні 1941 р., з бандерівською групою ОУН. Треба відзначити, що зближення з німецьким командуванням давало можливість українським націоналістам
легально займатися політичною діяльністю. Лідери оунівського руху розраховували на те, що вони за
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допомогою німців створять військове ядро майбутньої держави, а після завоювання Радянського союзу утворять суверенну і соборну Українську державу.
Прагнення створити власну незалежну Україну висвітлювалося в меморандумі за підписом
референта з зовнішньополітичних питань Стахова для Берлінського уряду, в якому відзначалося, що
тільки позитивне вирішення питання української державності є припустимим у відносинах з німецьким
урядом, з оглядом на те, що німецькі інтереси не мають переважати над інтересами України.
На початку встановленого нацистами окупаційного режиму видимість рівноправного співробітництва з Німеччиною відображалась у деякому піднесенні в політичному та культурному житті на
Україні. Відкривалися українські школи, створювались органи друку, в багатьох місцях відновлювалася
діяльність церков. Почала виходити українська преса, виникали літературні та наукові угруповання,
подекуди навіть були спроби створити політичні об’єднання. Але надалі Німеччина почала здійснювати справжні свої наміри щодо України.
Щоб без зайвих слів охарактеризувати ставлення німецької влади до України, варто привести
вислів нациста Е.Коха, який очолював "Райхскомісаріат України" – Правобережжя та частину Лівобережної України: "Мета нашої роботи – примусити українців працювати на Німеччину, а не ощасливити
цей народ. Цю роботу треба проводити, не рахуючись з витратами". Україну охопив тяжкий фізичний
та моральний терор. Міста і села стояли в руїнах.
На тлі цих подій, Національний український рух у західних регіонах України у значній більшості
пішов у підпілля. Навесні 1942 р. виникає Українська повстанська армія (УПА), активізуючи масову
боротьбу проти фашистських окупантів. Цей рік став переломним у розгортанні масового руху опору в
Україні. Водночас проводилась і антирадянські збройні виступи. Як заявлялось у рішеннях керівних
органів повстанського руху, бандерівський провід взяв курс на боротьбу "проти імперіалізмів Берліна і
Москви", а також на встановлення співробітництва з поневоленими народами Східної Європи, з умовою визнання з їхнього боку права українського народу на незалежну суверенну державу. У жовтнілистопаді 1943 р. УПА провела 47 боїв проти німців і 54 – проти радянських партизанів [8, 88].
Після визволення радянськими військами території України від фашистів відроджувалась і командно-адміністративна система радянського режиму, з новими силами розгорталася репресивна політика. Проти збройних загонів УПА розпочали військові операції сили НКВС Радянської України.
Беріївські репресії спустошували край через масові депортації людності в східні регіони Радянського
Союзу. Радянська влада проводила проти українських націоналістів жорстокі репресії, застосовувала
облави, арешти, розстріли, масові депортації. Але, варто зазначити, що колабораціоністське забарвлення діяльності окремих осередків українських націоналістів вимагало відповідної реакції радянського уряду.
Всього населення України за роки війни скоротилося на 14,5 млн осіб, до 10 млн. чоловік залишилося безпритульними, і це ще не повні цифри [8, 92]. На даному етапі історичного шляху у боротьбі за свою державницьку незалежність Україна зазнала найтяжчих жертв.
Позитивним результатом післявоєнної доби для України стало те, що до складу УРСР увійшло
після звільнення від фашистської окупації Закарпаття, у 1945 р. Загалом відбулося завершення збирання етнічних українських земель, що сприяло економічному і культурному зростанню усього українського народу. У 1944 р. в Україні було відновлене міністерство зовнішніх справ, проте вся українська
політика здійснювалася через керівництво з Москви. Утвердженню України на міжнародній арені в повоєнний період слугував той факт, що вона виступила, разом з державами антигітлерівської коаліції,
засновником міжнародної організації ООН.
Велика вітчизняна війна принесла Україні окрім людських, величезні економічні збитки. Повертати евакуйовані з України підприємства було визнано недоцільним, тож було розпочато нове їх будівництво. Повоєнний план відбудови і розвитку народного господарства, виконаний за 4 роки,
відбувався на старих технологічних засадах, що згодом дало негативні економічні наслідки. Сільське
господарство було у жахливому стані, техніки не було, оплата праці була символічна. Система радянської, так званої демократії, виражена в існуванні сільських, районних, міських рад, функціонуванні
галузевих відділів і управлінь, які мали здійснювати керівництво усіма галузями господарства, по суті
була такою собі бутафорією. Адже насправді паралельно існували партійні комітети, які керували всіма напрямами економічного і суспільно-культурного життя країни, і, в свою чергу, буквально виконували вказівки, прийняті за рішенням партійної еліти на партійних з’їздах таких державних установ як
Держплан, Держпостач, карних органів влади тощо. Тоталітарна система Радянського Союзу і після
війни продовжувала функціонувати без змін.
У кінці 40-х – на початку 50-х рр. розпочинається нова хвиля репресій і терору проти української інтелігенції. На чолі проти так званого українського націоналізму стає Л.Каганович. З 1947 р. розпочато гоніння на провідних українських письменників – М.Рильського, М.Рудницького, Д.Косарика та ін.
було прийнято постанову ЦК КП(б)У "Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії
України Академії наук УРСР", в якій піддавалася необ’єктивній критиці діяльність інституту. Так, у працях
під керівництвом члена-кореспондента Академії наук УРСР, колишнього директора Інституту історії
України професора М.Петровського "Возз’єднання українського народу в єдиній Українській державі"
(1944) і "Незламний дух великого українського народу" (1943) було виявлено "серйозні помилки і пере-
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кручення буржуазно-націоналістичного характеру". Спробами відродити "буржуазно-націоналістичні
погляди на питання історії України" були названо праці Інституту історії України "Короткий курс історії
України" (вийшов у 1941 р. за редакцією С.Бєлоусова, К.Гуслистого, М.Петровського, М.Супруненка,
Ф.Ястребова), "Нарис історії України" (вийшов у 1942 р. в Уфі за редакцією К.Гуслистого, М.Славіна,
Ф.Ястребова) та 1-й том "Історії України" (вийшов у 1943 р. за редакцією М.Петровського).
ЦК КП(б)У, відповідно до рішень ЦК ВКП(б) 1946–1948 рр., прийняв ряд документів, щодо стану справ в українській радянській літературі та мистецтві, в яких переважали звинувачення в буржуазному націоналізмі: "Про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури в "Нарисі
історії української літератури" (серпень 1946 р.), "Про журнал "Вітчизна" (жовтень 1946 р.), "Про журнал сатири і гумору "Перець" (вересень 1946 р.), "Про репертуар драматичних і оперних театрів УРСР
і заходи щодо його поліпшення" (жовтень 1946 р.), "Про стан і заходи щодо поліпшення музичного мистецтва на Україні у зв’язку з постановою ЦК ВКП(б) "Про оперу "Большая дружба" В.Мураделі" (травень 1948 р.) та ін. З 1946 по 1951 рр. було прийнято 12 партійних постанов, які нищили всі галузі
української культури, – радянська тоталітарна система крок за кроком ліквідовувала національне відродження українського народу.
Після смерті Й.Сталіна у 1953 р., почалася жорстока боротьба за верховну владу, в результаті
якої першим секретарем ЦК КПРС було обрано Микиту Хрущова, а першим секретарем компартії
України став українець за походженням О.Кириченко. На тлі цих подій, вперше в СРСР з’являються
прояви нових суспільно-політичних змін. З виголошенням у 1956 р. на ХХ з’їзді партії однієї з найдраматичніших доповідей у радянській історії – привселюдному голосному засудженні культу особи
Й.Сталіна, настає доба так званої "хрущовської відлиги".
Варто зазначити, що після нової хвилі повоєнного терору, радянська влада мусила піти на деякі
поступки. Певною мірою це сталося завдяки тому, що на той період відсоток українців серед партійної
та господарської бюрократії значно зріс, а також послабився тиск на науку і культуру. З початком десталінізації в Україні розпочинається рух протесту проти порядків тоталітарного режиму, активізується
боротьба за національно-культурну самобутність.
Український рух пройшов через етап спочатку збройного підпілля, а згодом – просто підпілля.
Спроби розвитку ідей реального суверенітету України знаходимо на початку нового етапу визвольного
руху ХХ ст. в Україні – етапу перехідних підпільних груп. Майже всі ці групи мали націоналістичне
спрямування. Серед програмових засад цих груп відома програма групи "Об’єднання", яка діяла в кінці
50-х рр. у Комі АРСР та Україні [18]. В одному з документів групи визначається, що для України 40-літня
історія більшовизму в СРСР це була історія колоніалізму під маскою комунізму. Цей документ вказує
на серйозну деградацію існуючої системи, викриває культ Сталіна, боротьбу його оточення за владу.
Група планувала організовувати робітничі об’єднання й готувати масові страйки за поліпшення добробуту людей, а також, для залучення у свої лави молоді діяла через легальні спортивні організації, які б
могли згодом перетворитися у військові.
Наприкінці 1950-х рр. у західних областях України виникають нелегальні організації: Об’єднана
партія "Визволення України", Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), Український національний комітет. У 1964–1967 рр. діяв Український національний фронт (УНФ), створений Дмитром Квецько та Зіновієм Карсівським. Випускали самвидавний журнал "Воля і Батьківщина". На думку діячів УНФ
крім економічної експлуатації і політичного гноблення народів СРСР радянська влада позбавила їх
власної культури. Тоталітарний режим на Україні має бути змінений народним соціалізмом, побудованим на принципах самостійності, народовладдя, процвітання, соціальної справедливості й свободи. В
політичній площині УНФ вимагав відокремлення України від Росії, створення самостійної держави в її
етнографічних межах, включаючи землі, загарбані колонізаторами. В документах УНФ подано детальні розробки культурно-національних проблем республіки, висвітлено соціально-економічні питання.
Вагомим фактором формування громадської думки в досліджуваний період залишався "самвидав". Численні відкриті листи, петиції, теоретичні праці, публіцистичні твори І.Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?", В.Чорновола "Лихо з розуму", Є.Сверстюка "Собор у риштованні" та багато
інших, розповсюджувались не лише серед інтелігенції, а й ставали відомими в усіх прошарках українського суспільства. У праці Кузьми Дасіва "50 років радянської влади на Україні" представлена, на думку автора, картина реальної історії України за ці роки. Першим серед публіцистів 60-х років, хто
описав систему КДБ та її механізми діяльності, був Валентин Мороз. Це праця "Репортажі з заповідника імені Берія". Варто підкреслити, якщо спочатку за допомогою "самвидаву" виходили в світ окремі
праці та документи, то вже наприкінці 60-х рр. постало питання про публікацію періодичних поза цензурних видань.
Реформи М.Хрущова сприяли певному пожвавленню суспільного і економічного життя, але на
жаль, ні одна з них не була доведена до кінця. Разом з цим, наприкінці 50–на початку 60 років на Україні
відбувалося політичне національно-культурне піднесення, специфіка якого була зумовлена насамперед
національною проблематикою. Саме в цей час формується ціле покоління української інтелігенції, так
звана група шестидесятників – по-новаторському зорієнтовані культурні та літературні представники
української інтелігенції, які вперше почали виступати за відродження української культури і самосвідомості, за людські права. До них належали видатні діячі культурно-просвітницького руху: молоді поети,
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письменники, художники, публіцисти, історики: Василь Симоненко, Іван Дзюба, Іван Світличний, Ліна
Костенко, Микола Вінграновський, Іван Драч, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Брайчевський, Валентин
Мороз та інші. Центром шістдесятників став Клуб творчої молоді (КТМ) в Києві, заснований в 1960 р. в
Києві. При клубі організовувалися секції кіно, театральна, письменницька, художня, музична.
Головним внеском шістдесятників було повернення до загальносвітової культури. Вони створили прорив у заідеологізованій офіційній радянській культурі та стали на чолі у боротьбі за демократичне перетворення українського суспільства. Через свою творчість вони несли нове мислення, нову
систему цінностей, нове осмислення національного досвіду. Не будучи прямим противником режиму,
тримаючись в основному позицій культурництва цей рух був початком ідеологічно-політичного протистояння системі, згодом еволюціонувавшись в дисидентський і правозахисний рух.
Отже, як показує дослідження, в Україні в 40–60-х роках ХХ ст. сформувалися опозиційні тоталітарному режимові сили, які здійснювали різнопланову діяльність, спрямовану на демократизацію всіх
сторін суспільного життя, піднесення державницької ідеї і державотворчих процесів, формування політичної і правової культури громадян. Найбільш організованою силою виступив український національний
рух, який об’єднав навколо себе представників передової інтелігенції, прихильників української ідеї.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ЛЮДСЬКОМУ ВИМІРІ:
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ НА ШЛЯХУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
Аналізується проблема пошуку оптимальних моделей розвитку соціально-політичних процесів та особливості взаємодії громадянського суспільства, людини (особистості) та держави як
суб’єктів соціальної політики. Визначається низка особливостей реалізації соціальної політики в
контексті демократизації політичного життя сучасної України.
Ключові поняття: соціальна політика, соціальна активність, людський вимір соціальної політики, соціальна держава, суб'єкт соціальної політики, демократизація.
The problem of search optimal models of development of socio-political processes and feature of
cooperation of civil society, human (personalities) and state is analysed as subjects of social policy. The row
of features of realization of social policy is determined in the context of democratization political life in modern Ukraine.
Keywords: social policy, social activity, human measuring of social policy, social state, subject of social policy, democratization.
Актуальність дослідження полягає в тому, що пошук оптимальних моделей розвитку соціально-політичних процесів, стимулювання демократизації всіх сфер суспільного життя сучасної України
вимагають переглянути принципи реалізації державної політики, орієнтуючись на визнані світовим
співтовариством засади толерантності і гуманізму. Щодо соціальної сфери, то провідним і дійовим
принципом реалізації соціальної політики має стати її людський вимір, який дає змогу гармонійно поєднувати інтереси всіх соціальних суб’єктів.
Досвід наукового підходу до сутності взаємодії людини і держави, сутності громадянського суспільства можемо відслідковувати у філософських та політико-правових поглядах відомих мислителів.
Зокрема, зазначені ідеї тією чи іншою мірою розробляли Арістотель, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс, Дж. Локк,
Ш.-Л. Монтеск’є, І.Кант, Г.Гегель, Г.Сковорода, М. Драгоманов, М.Грушевський та ін.
Дослідження, які містять елементи комплексного аналізу громадянського суспільства і соціальної
держави, їх взаємодії та ролі в цій взаємодії людини, на сучасному етапі проводять В. Горбатенко,
Ю.Корнілов, Н.Лапіна, А.Нагайчук, Т.Семигіна, А.Сіленко, О.Скрипнюк, В.Співак, Т.Сидоріна, Н.Волгін
та ін.
Потреба комплексного дослідження проблемних питань розвитку соціальної сфери суспільства
та пошук оптимальних шляхів вирішення пріоритетних завдань соціальної політики продиктовані формуванням гуманістичного підходу до розуміння сутності соціальної політики.
Демократичні перетворення сучасного українського суспільства спонукають до переосмислення ролі людини в політичному житті, змін у формуванні її політичних інтересів і потреб. Взаємозв’язок
розвитку громадянського суспільства та особистості є необхідною умовою на шляху демократичних
перетворень сучасної української держави. Відповідно, зі змінами суспільних взаємовідносин політичні
системи країн тяжіють до стабільності, зокрема в соціальній сфері. О.Бабкіна зауважує, що демократія
у сучасній політології розглядається як важливий здобуток людства, тому що вона є виробленим і збагаченим перебігом всесвітньої історії механізмом вирішення життєво важливих питань, за якого всі
члени суспільства мають змогу рівноправно вирішувати ці питання, відповідно до принципу підпорядкування меншості більшості. Демократизація суспільних відносин спирається на розвиток політичного
плюралізму, що передбачає усвідомлення розбіжності інтересів різних соціальних верств, груп, націй,
пошук їх узгодження в інтересах суспільства і особи. За таких умов формується консенсусна демократія [1]. Таку модель демократії, на думку дослідниці, можна розглядати як ідеологію і практику, що характеризується поліцентризмом та наступністю урядового курсу реформ. Це не тільки дає змогу
утримувати на легальних засадах соціально-політичні конфлікти, певною мірою амортизувати напруження, що виникає в суспільстві, а й забезпечувати можливості використовувати демократичні інститути для стабілізації існуючого устрою. До таких демократичних інститутів відносять, насамперед,
громадянське суспільство як сукупність громадян з високим рівнем економічної, соціальної, духовної,
політичної культури, яка вільна від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. Тому аналіз
особливостей демократичної взаємодії громадянського суспільства, людини і держави як суб’єктів со-
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ціальної політики є головною метою статті. Процеси демократизації в зазначеному контексті варто розуміти як основний спосіб організації, упорядкування і регулювання відносин між усіма елементами
соціальної структури суспільства, особливо з приводу їхніх економічних і соціальних інтересів.
Аналізуючи досвід і результати досліджень вітчизняних науковців, варто узагальнити, що сучасний етап державотворення і розвитку українського суспільства неможливий без врахування гуманістичної основи процесів соціально-політичного реформування. Засади людського виміру соціальної
політики формувалися поетапно. Цю думку можна підтвердити, проаналізувавши характер змін сутності соціальної політики на прикладі становлення моделі соціальної політики пострадянського періоду.
Соціальна ситуація на початку 90-х років ХХ ст. була досить складною і невизначеною. Соціальна політика за таких умов формувалася на засадах антикризового характеру. Поліпшення економічної ситуації наприкінці 90-х років ХХ ст. сприяло оптимізації пошуку нових шляхів реалізації соціальних
потреб суспільства. Розв’язання соціальних проблем стало більш осмисленим, про що свідчить реструктуризація і оптимізація соціальної сфери. Новий етап переосмислення сутності і завдань соціальної політики в Україні припадає початок ХХІ століття. Головною метою нового етапу визнається
досягнення "добробуту для більшості", формування сприятливих соціально-економічних умов для
розвитку людського капіталу. Специфічною особливістю політичної ситуації в Україні, на думку вітчизняних дослідників, була й досі залишається відсутність єдиної стратегії в соціальній сфері, що призводить до прийняття ситуативних рішень, зумовлених політичною кон’юнктурою та спрямованих на
тимчасове поліпшення життєвого рівня окремих категорій населення [2, 210]. Завдання соціальної політики неможливо розв'язати, не поставивши в центр уваги людину, не забезпечивши умов для її належного розвитку і самореалізації. Досвід країн Європи свідчить, що політичні прагнення здійснити
демократичні перетворення в державі можуть бути марними, якщо вони не наділені духовними, зокрема гуманними, етичними і моральними вимірами, орієнтованими на обов'язкове врахування приватних інтересів людини і громадянина, їх гармонізацію з публічними інтересами суспільства, на гарантії
прав і свобод людини та механізм їх захисту [3, 62].
Україна завершує початковий етап становлення демократичної соціально-правової держави й
переходить до втілення принципів і норм Конституції в реальне життя суспільства, держави, кожної
людини. Це бажання не завжди збігається з реальністю, оскільки існує суперечність між задекларованими нормами й реальними можливостями та бажаннями їхнього втілення, як зазначає вітчизняний
науковець О.Бабкіна. Основними причинами такої ситуації дослідниця визначає наступні [1] :
- недостатній розвиток сталих елементів громадянського суспільства;
- відсутність необхідної кількості активних соціальних суб’єктів демократичної трансформації
суспільства;
- недостатній рівень політичної та правової культури і всього суспільства, і його еліти;
- певна безсистемність і невпорядкованість законодавства.
Досліджуючи особливості взаємодії громадянського суспільства, людини (особистості) і держави як суб’єктів соціальної політики, варто акцентувати увагу на тенденції демократичних змін. Пріоритетне місце у структурі суб’єктів соціальної політики має зайняти людина, індивід. Проте роль
громадськості у виробленні та реалізації соціальної політики в країнах пострадянського простору,
включаючи Україну, залишається незначною.
Головними принципами у взаємодії між людиною і державою у сфері соціальної політики можна назвати законність, політичний плюралізм, соціальну справедливість, демократизм, гуманізм. Гуманістичний підхід у трактуванні змісту соціальної політики набуває особливої значущості, оскільки
реалізація відповідних заходів на практиці вимагає формування установок і цінностей індивіда як компетентного, активного, свідомого учасника політичного процесу. Взаємозв’язок розвитку громадянського суспільства та особистості, як зауважує Ю.Корнілов, є необхідною передумовою та підґрунтям
демократичних реконструкцій в усіх сферах суспільного життя. Дослідник підкреслює необхідність
взаємодії громадянського суспільства, людини і держави як суб’єктів соціальної політики задля створення та забезпечення необхідних умов і гарантій розвитку всіх соціальних суб’єктів. Насамперед це
стосується людини − головного соціального суб’єкта як громадянського суспільства, так і соціальної
правової держави [4, 5-8].
Утвердження принципів соціальної і правової держави у рамках процесів демократичного державотворення супроводжується відповідними змінами в структурі політичної системи України. Трансформаційні процеси зачіпають усі сфери суспільного життя. У соціальній сфері це виражається зміною
пріоритетів і принципів соціального буття, ускладненням взаємозв’язків між учасниками соціальнополітичних відносин, розширенням суб’єктного поля соціальної політики і центрів прийняття політичних рішень. Важливою залишається проблема формування соціальних інтересів на рівні громадянського суспільства та на індивідуальному рівні кожної конкретної людини. Як зазначає російський вчений
А.Нагайчук, соціальні інтереси людини формуються в рамках громадянського суспільства. Посилення
динаміки політичного життя сприяє диференціації форм самовизначення людей у політиці, дає змогу
використовувати різні варіанти політичної самореалізації індивідів. На думку А.Нагайчука, громадянське суспільство, вливаючи на механізми соціальної політики, виконує важливі для людини функції:
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1) адаптації, що дозволяє легітимно і оперативно корегувати процес взаємовідносин учасників політичного процесу;
2) цілепокладання, що втілює ефективні моделі поведінки і взаємодії, яка ґрунтуються на ідеях співробітництва та реалізуються за допомогою таких технологій як переговори, консультації, укладання угод тощо;
3) інтеграції, що сприяє поступовому перетворенню людей з пасивних об’єктів впливу на повноправних суб’єктів політичних відносин, які захищають свої інтереси [5, 51]
Взаємодія громадянського суспільства, людини і держави як суб’єктів соціальної політики досягається різними шляхами. Сучасний характер процесу реалізації соціальних інтересів у політиці визначається переважно конфліктним типом взаємодії суб’єктів соціальної політики. Варто визнати, що в
сучасному українському суспільстві, яке обрало демократичний шлях політичного розвитку, людина як
суб’єкт політики все ще є відстороненою від прийняття політичних рішень. Культура прийняття політичних рішень у сфері соціальної політики майже виключає участь громадянського суспільства, переважно
всі рішення приймаються на елітарному рівні. Основна проблема соціальної політики полягає в її хибному сприйнятті суспільством як засобу пом’якшення негативних соціальних наслідків чи розв’язання соціальних конфліктів, компромісного рішення держави щодо задоволення соціальних потреб людини.
М.Панченко, аналізуючи сутність державного управління соціальною сферою, виділяє дві основні особливості соціальної політики на сучасному етапі державотворення України:
а) соціальна політика розглядається як політика держави, внаслідок чого громадянське суспільство не може виступати якості її повноправного суб’єкта. Взаємодія органів державної влади,
суб’єктів господарювання і населення в рамках соціальної політики виявляється в тому, що держава
визначає і забезпечує єдині мінімальні соціальні стандарти, контролює реалізацію встановлених соціальних гарантій і визначає генеральний напрямок розвитку соціальної політики;
б) соціальна політика трактується не як політика підтримки всіх громадян, а діяльність держави, спрямована на соціально уразливі верстви населення [6].
Такий підхід, на думку М.Панченка, виключає значну частину громадян країни з об’єктної сфери соціальної політики на державному рівні. При цьому людина не здобуває достатніх підстав для перетворення з об’єкта на суб’єкт соціальної політики.
Фактично, держава сприяла утвердженню патерналістських очікувань у населення, до мінімуму звівши особисту відповідальність людини, як суб’єкта соціальної політики, за самозабезпечення та
економічний самозахист [2, 204]. За таких умов формується пристосовницька модель політичної поведінки. Відповідно, закономірним є визнання держави у якості найбільш впливового суб’єкта соціальної
політики в регіоні чи на місцевому рівні.
Аналізуючи можливості впливу людини як суб’єкта регіонального рівня соціальної політики на
принципи і механізми її реалізації у сьогоднішніх умовах, відзначаємо неготовність переважної більшості населення проявляти ініціативу і активність у розв’язанні проблем соціального характеру та нести соціальну відповідальність. Як зауважує російська дослідниця проблем регіональної соціальної
політики Н.Лапіна, населення свідомо визнає суб’єктом соціальної політики виконавчу владу з ряду
причин. Головними, на думку дослідниці, є:
- виконавча влада володіє системним баченням реалізації соціальної політики;
- ця влада керується інформацією про найбільш гострі соціальні проблеми регіону;
- місцева влада має адміністративні ресурси і неформальні канали впливу щодо вирішення
соціальних питань на місцевому рівні;
- до її прерогатив належить формування соціально орієнтованого бюджету і впровадження цільових соціальних програм на регіональному рівні [7].
Домінантними акторами соціальної сфери в Україні залишаються інститути державної влади.
Проте спостерігається стійка тенденція зміни варіантів домінування суб’єктів соціальної політики в
процесі демократизації суспільного життя:
по-перше, необхідно виділити тенденцію розподілу соціальної відповідальності між владою, бізнесом і громадянським суспільством як суб’єктами соціальної політики;
по-друге, слід зауважити, що досить сильним є вплив раніше сформованої моделі соціальної
політики, а отже, пріоритетне місце у механізмах реалізації соціальної політики на загальнодержавному рівні належить виконавчим органам влади на чолі з Міністерством праці та соціальної політики
України ;
по-третє, варто відмітити посилення впливу на соціальну політику недержавних суб’єктів: регіональних бізнес-груп, окремих підприємств, профспілок, громадських організацій, благодійних фондів
тощо, зокрема на місцевому рівні реалізації політичної влади.
Необхідно визнати, що процес розвитку і становлення державності за умов утвердження демократичного політичного режиму в Україні відбувається з певними деформаціями. Вони зумовлені, насамперед,
повільним формуванням в Україні багатосуб’єктного громадянського суспільства, відсутністю сформованого середнього класу як базового елементу сучасного демократичного суспільства, досить низьким рівнем
участі пересічного українця у політичному житті та практичною неможливістю впливати на прийняття політичних рішень. Гостро стоїть проблема контролю діяльності влади з боку суспільства. На відміну від поши-
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реної думки, економічний підйом країни не завжди автоматично веде до зростання життєвого рівня населення. За таких умов виникає об’єктивна потреба у формуванні зацікавленого суб’єкта політики, орієнтованого на врахування новітніх тенденцій суспільного розвитку, особливо у соціальній сфері.
Варто зауважити, що ефективність і результат здійснення соціально-політичних перетворень
на етапі сучасного державотворення вирішальним чином залежить від цілеспрямованості, ініціативності, активності суб’єктів політики, включаючи соціальну. Модель соціальної політики тієї чи іншої держави залежить не тільки від ступеня соціальної орієнтації влади, але й від рівня соціальної активності і
політичної свідомості людини як громадянина своєї держави. Тобто необхідною умовою соціального
прогресу має бути врахування потреб та інтересів людини як суб’єкта і об’єкта соціальної політики у
прийнятті політичних рішень, за допомогою яких держава впливає на перерозподіл ресурсів і забезпечує прийнятний рівень добробуту для кожної людини.
Вирішальним чинником успіху модернізації суспільства вітчизняний науковець В.Горбатенко
називає ціннісно-культурне забезпечення процесу оновлення суспільства. Оскільки саме через розвиток людського потенціалу, як зазначає у своїх працях дослідник, стане можливим вихід України на магістральний цивілізаційний шлях розвитку культури, підвищення рівня освіти, створення атмосфери
утвердження особистої і колективної ініціативи [8, 44-45]. Досвід розвитку соціально-політичної сфери
в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття показує, що в умовах зміни політичних режимів, модернізації політичної системи, формування стратегії розвитку держави основним завданням державотворення має стати вирішення проблем, пов’язаних з потребами і прагненнями людей, подолання
кризових явищ у соціальній сфері, формування активістської свідомості людини і як суб’єкта, як і
об’єкта політики.
Соціальна політика, здійснювана всіма зацікавленими суб’єктами, покликана удосконалювати
спосіб життя людей, розвивати їхні позитивні якості: працьовитість, суспільну активність, відповідальність і моральність [9, 41]. Проте вміння адаптуватися до швидких соціальних змін у більшості громадян України поки ще не сформувалося, констатує М.Панченко. Він зазначає, що головним протиріччям
сучасної соціальної політики є протиріччя між установкою на особисту відповідальність за свій добробут, що поступово формується, та слабкою соціальною позицією більшості громадян, що потребують
державного соціального забезпечення. Дослідник наголошує на необхідності побудови нової, цілісної
концепції соціальної політики, яка б сполучала в собі конструктивну й захисну функції: створення можливостей для реалізації здібностей громадян, прояву їхньої соціальної активності й одночасно, доступність основних життєвих благ для більшості населення з гарантією необхідного рівня соціального
захисту [6].
На сучасному етапі державотворення у системі соціальних взаємовідносин, на думку вітчизняних вчених [9, 214-216], сформувався комплекс проблем, пов’язаний з відставанням у реформуванні
соціальної сфери України. Соціальні загрози, зокрема низький рівень та якість життя населення, суттєве розшарування суспільства за рівнем доходів, посилення демографічної кризи, низький рівень
здоров’я населення, перевищення показників смертності над народжуваністю, ріст бідності й соціальної напруженості негативно впливають на соціальне самопочуття населення. Кризові явища в економіці, безробіття, поляризація доходів, поглиблення соціальних і економічних дисбалансів і негативних
наслідків глобалізації, як зазначає Л.Ярова [10], провокують зіткнення суспільних інтересів, що проявляється у формуванні конфронтаційного типу відносин в трикутнику людина − громадянське суспільство − держава. Суттєвою проблемою сучасної соціальної політики є орієнтація на забезпечення
"прожиткового мінімуму" як вартісної величини, достатньої для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її здоров’я, набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. На цю
проблему потрібно дивитися набагато ширше. Зокрема, ефективність соціальної політики має полягати в її здатності максимально розв’язувати соціальні суперечності перехідного періоду, нейтралізувати
негативний вплив ринку на сферу суспільного розвитку, пом’якшувати соціальні негаразди і, в такий
спосіб, сприяти соціальній справедливості та інтеграції. Важливо, щоб соціальна політика України відповідала вимогам ХХІ ст., охоплювала широке коло соціальних проблем сучасного суспільства, вдосконалювалася під впливом процесів демократизації, розв’язуючи соціальні суперечності, продиктовані
сьогоденними реаліями.
Аналізуючи стан і перспективи розвитку соціального середовища українського суспільства,
зважаючи на існуючі соціальні загрози і проблеми соціальної політики, можемо стверджувати, що проблема взаємодії громадянського суспільства, людини (особистості) і держави як суб’єктів соціальної політики,
та проблема реформування соціальної політики полягають не в прийнятті нових соціальних стандартів чи
пільг, а в необхідності вдосконалення існуючої соціальної політики на основі системності, ефективності та
справедливості. Консенсусний тип взаємовідносин між державою і громадянським суспільством сприятиме
більш ефективній реалізації соціальних інтересів людини як суб’єкта соціальної політики, аніж патерналістський чи конфронтаційний, що переважають на сучасному етапі державотворення.
Особливості реалізації соціальної політики в контексті демократизації політичного життя сучасної України проявляються в оптимізації процесів соціально-політичного реформування, що виявляється на рівні розширення суб’єктного поля соціальної політики, визнання гуманістичної основи
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перетворень у соціальній сфері, зміни пріоритетів і принципів соціального буття. Проте у реалізації
соціальної політики в її наявному оформленні мають місце негативні наслідки демократизації. Головними з них є відсутність єдиної стратегії в соціальній сфері, що призводить до прийняття ситуативних
рішень, зумовлених політичною кон’юнктурою та спрямованих на тимчасове поліпшення життєвого
рівня окремих категорій населення.
Демократизація суспільних відносин розширює горизонти людського виміру політики, зокрема
соціальної. Перехід до демократії − не самоціль, а шлях створення цивілізованої сучасної системи,
стабільної, здатної до саморозвитку та створення всіх необхідних умов для нормального життя людини. Проблема демократії для нашої країни, на думку О.Бабкіної, полягає у формування такої соціальної і політичної системи, яка забезпечувала б керованість суспільством за участі народу, гарантувала
б дотримання прав і свобод людини. Тому пошук та прогнозування оптимальних шляхів реалізації соціальної політики в Україні і розвитку соціальної сфери суспільства неможливий без врахування принципів демократії і гуманізму.
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ОСВІТЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИРАЗНОСТІ КАДРУ
В СУЧАСНОМУ КІНО- ТА ТЕЛЕМИСТЕЦТВІ
У статті розглядається освітлення як один з основних компонентів зображально-виразних
засобів операторської майстерності у створенні виразності кадру. Автор розглядає вплив освітлення на
художні відкриття та народження за допомогою яскравих виразних прийомів для побудови кадру.
Ключові слова: освітлення, операторське мистецтво, види світла, "малювання світлом",
оператор.
In article illumination is considered as one of the basic components is graphic – expressive means of
camera skill at creation of expressiveness of a shot. The author considers influence of illumination on art
opening and births by means of its bright expressive receptions for shot construction.
Keywords: illumination, camera art, types of light, "drawing light", Director of photography.
Освітлення відіграє величезну роль у сприйнятті людиною навколишнього світу. Форму, колір
предметів, відчуття об’єму та простору дозволяє нам пізнавати освітлення.
Для кінооператора освітлення слугує головним засобом вираження його художніх задумів.
Кінооператор відтворює той чи інший світловий ефект і створює задуманий ним характер освітлення.
У живописі багато художників саме засобами освітлення досягають виразності. Картина буває
тим виразніше, чим більше художник спирається на життєво правдиві ефекти освітлення. При цьому художник часто не прагне точно відтворити побачений у житті ефект. Він може заздалегідь відмовитися від
копіювання, наслідування. Тут особливо виявляються його смак, такт і уміння відібрати з життєвих явищ
найбільш типове і необхідне для вираження свого ставлення до правдиво відтворюваної картини.
У кінематографічному зображенні, як і в інших видах образотворчого мистецтва, роль освітлення
часто полягає в тому, щоб зосередити увагу глядача на певній частині кадру [1].
Мета статті – дослідити роль освітлення у композиційній будові кадру. Незважаючи на те, що
цю тему досліджували теоретики та практики кіно, (А. Д. Головня, М. Е. Голдовська та ін.), вона все ж
є актуальною. Освітлення є неодмінною складовою знімального процесу, воно дає можливість
відтворювати на екрані художні задуми операторів.
Брати Люм'єр не ставили художніх завдань, вони просто зняли кадри, де поїзд наближається
до перону, людина поливає вулицю, робочі виходять з фабрики. Це об'єктивна фіксація події. Так було, поки малюнок і живопис не стали впливати на творчість кінооператорів. Поступово кінозображення
стає засобом художньої виразності. Важливо створити візуальний образ, який вплине на підсвідомість
глядача. На створення якогось настрою в глядацькому залі ніщо не впливає так, як освітлення. Уявімо
сонце, що заливає променями кімнату – це один настрій. Похмурий сірий день, кімната з настільною
лампою, яка ледве світить у сутінках, або залишені на підлозі свічки в темному просторі – інший
настрій. Вибір освітлення визначає образотворче рішення сцени [2].
Географічне положення, сезон, час доби, кліматичні особливості роблять світло вкрай мінливим.
На світанку і при сході сонця світло швидко змінюється. Перед самим сходом світло має блакитний
відтінок, але якщо небо ясне, можливий ефект червоного заходу. Часто трапляється при поєднанні
туману, що низько стелиться з високими пір'ястими або шаруватими хмарами спостерігається перехід
від спрямованого знизу вгору сонячного світла до більш розсіяного загального освітлення, розмиваючого тіні. На морозі цей ефект проявляється сильніше. Освітлення на світанку ідеальне для зйомки
відкритих пейзажів, рослин, водних поверхонь і церков (оскільки вони орієнтовані на схід, до сходу
сонця). Туман часто стелиться в низинах біля водоймищ, а долинні ландшафти, що спостерігаються з
високої точки в східному, північно-східному або південно-східному напрямку, можуть виглядати дуже
ефектно. Сюжети з автомобілями, споживчими товарами з металу та будь-якими іншими предметами
з блискучою, глянцевою поверхнею часто знімаються саме на світанку. Освітлення від неба при цьому
оптимально виявляє блискучі поверхні і відображення.
Ранкове світло через годину після сходу сонця зазвичай вважається найкращим для зйомки.
Протягом перших двох годин після сходу сонця світло швидко змінюється. Сонце може розсіяти сер© Боклан К. М., 2010
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панок або туман (у теплі місяці) або створити їх (внаслідок випаровування інею у холодні місяці).
Слабкі випаровування від вологих доріг, річок та водойм можуть бути дуже ефектні. Якщо вночі йшов
дощ, то вранці в променях світла заблищать вологі рослини і вулиці, які зазвичай тьмяні і непривабливі.
Повітряна перспектива виявляється серпанком. Деталі можуть бути ще досить ясно видні, але із
збільшенням відстані краєвид стає все світліше і розмивається. Це одна з можливостей передачі
третього виміру. Тривалість полуденного освітлення залежить від пори року та місцевості. На крайній
півночі, де сонце ніколи не заходить, але й не піднімається високо над горизонтом, таке освітлення
буває весь день і більшу частину ночі. На помірних широтах гарне освітлення зберігається протягом
декількох годин, але при цьому положення сонця змінюється. Взимку сонце може перебувати низько
весь день і протягом чотирьох годин в середині дня давати найбільшу яскравість. Влітку теж існують
чотири найбільш підходящі години – дві години вранці і дві години після полудня з мертвим періодом
між ними. Зйомка людей стає можливою тільки із застосуванням заповнюючого світла з використанням
відбивачів або додаткового прямого освітлення. Оскільки повітря вбирає вологу від землі або води при
нагріванні протягом дня, в другій половині дня відбуваються зміни кольору (спектрального складу) світла,
що не завжди спостерігаються вранці. Тепле повітря утримує більше вологи. У міру охолодження, з рухом
сонця до заходу повітря більше не в змозі утримувати вологу. Вона конденсується у формі невидимих крапельок настільки малих розмірів, що залишаються у підвішеному стані. Коли відбувається різке зниження
температури, утворюється туман, особливо над морем. Велику частину часу туман настільки слабкий, що
утворює щось на зразок легкої димки. Вона може приглушити світло, і друга половина літнього дня може
здаватися похмурою і смутною, не дивлячись на яскраве сонце. На матеріалі це відображується придавленими тонами і кольорами. У міру наближення сонця до обрію ситуація поліпшується, оскільки воно
починає пробиватися крізь легкий серпанок, розкриваючи повітряну перспективу. Серпанок складається з
крапель води і частинок пилу. Міське повітря в другій половині літніх днів може бути буквально сірим. При
огляді невеликого міста з літака можна побачити пелену легкого блакитного серпанку навколо нього. Крім
того, волога і пил розсіюють промені світла. Коли сонце високо, розсіюються сині промені і поглинаються
червоні, а колірна температура стає вище нормальною. Заходи сонця – специфічний вид освітлення при
низькому положенні сонця, коли атмосфера заломлює і відображає короткохвильове випромінювання
(синє) і пропускає довгохвильове випромінювання (червоне). Серпанок, який вдень поглинав частину червоних променів, але розсіював і залишав сині, тепер розсіює дуже малу частину синього випромінювання і
пропускає порівняно інтенсивне червоне випромінювання. Верхня частина неба, освітлювана під іншим
кутом, залишається синьою. У результаті можна спостерігати і плавні переходи тонів, і ефектні поєднання
кольорів. Під час заходу сонце пробивається крізь легкі хмари або серпанок і поступово набуває все більш
тепле забарвлення (меншу колірну температуру). Перед самим заходом при дуже ясній погоді сонце іноді
випускає практично тільки червоні промені, забарвлюючи все довкола в рожевий колір. Цей відтінок набувають всі поверхні предметів, звернені до сонця, і якщо у верхній частині неба немає щільних хмар, інші
поверхні будуть висвітлені більш-менш нормально. Це відбувається тому, що сонце при заході стає
відносно слабким концентрованим джерелом світла в порівнянні з величезним відкритим небокраєм. У
цьому випадку небо, часто блідо-синє, дає три чверті освітлення предметів. Якщо дивитися у бік сонця, то
силуети предметів з тіньової сторони, наприклад фігур або дерев, сприймаються як чорні, в усякому разі,
явно не нормально освітлені, оскільки небо в протилежній від сонця стороні достатньо темне. Сутінкове
світло після заходу сонця спочатку за кольором подібне до сонячного світла опівдні, але швидко
перетворюється в повністю синій [3].
У мистецтві кінооператора освітлення часто грає вирішальну роль у створенні виразності кадру, в
передачі його змісту. Художника-живописця і художника-кінооператора ріднить те, що обидва вони, дивлячись на оточуючу їх дійсність, аналітичним поглядом відбирають з неї найбільш характерне, цікаве і гарне,
прагнучи все це підпорядкувати основній ідеї-висловом змісту задуманої картини. Але кожен з митців
вирішує це завдання своїми засобами: живописець – за допомогою фарб і пензля, кінооператор – в першу
чергу за допомогою світла. У практиці роботи зі світлом необхідно насамперед визначити ефект освітлення і
пов'язаний з ним характер освітлення, який у свою чергу визначить метод освітлення. Під характером
освітлення ми маємо на увазі те чи інше співвідношення світла і тіні, або, інакше кажучи, градацію тонів.
Починаючи роботу зі світлом, треба дати собі звіт в тому, яку смислове завдання оператор хоче
вирішити, які почуття і думки хоче викликати у глядача. Треба ясно уявити, що головне в кадрі, яка частина
композиції несе основну смислове навантаження. Нарешті, треба постаратися прибрати все зайве, що
заважає сприйняттю головного, сюжетно важливого. Дія у фільмі або в окремих її епізодах може
відбуватися в різний час доби, в сонячну або в похмуру погоду, при вечірньому,при заході сонця, штучному
освітленні і т. д. Крім того, події, зображувані у фільмі, можуть протікати в житловій кімнаті і в громадському
місці, в лісі чи на вулиці великого міста. В завдання кінооператора входить відтворення того чи іншого
ефекту освітлення, який допоміг би глядачеві орієнтуватися як у часі, так і в місці дії. Крім того, у завдання
оператора-художника може входити і вирішення питань художньо-емоційного порядку, які вимагають
більш поглибленого підходу до створення картини освітлення, коли одного поняття, наприклад день, ранок, ніч, в кімнаті, на вокзалі, стає недостатньо. Це буває, коли освітлення разом з іншими прийомами
майстерності кінооператора створює певний настрій, підкреслює події, що відбуваються в даній сцені, і
переживання дійових осіб або, навпаки, контрастує з ними [1].
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Вітторіо Стораро, кінооператор, тричі удостоєний премії „Оскар" за кращу операторську роботу,
говорить: "Немає сумнівів, що кіно говорить мовою візуальних образів, які виникають і зникають під
впливом світла і тіні. Кіно ніколи не є реальністю: як живопис або малюнок, ви приймаєте рішення, що
показати глядачеві формуючи простір, рух і колір так, щоб ваша інтерпретація домінувала над
реальністю".
У 70-ті роки XX століття, коли більшість кінооператорів описувало свою роботу, як "малювання
світлом", Стораро запропонував більш складне завдання. Він додав до світла рух, що більш точно
відповідало перекладу з грецького слова "кінематограф". Є більше, ніж проста семантична різниця слів
"малювати" і "писати" світлом, пояснює Стораро: "Це реальний зміст того, що ми намагаємося досягти. Це
мова візуальних образів зі своїм словником і необмеженими можливостями вираження ідей і почуттів".
Стораро вірить, що кожен фільм – це вирішення конфлікту між світлом і тінями. Світло виявляє
правду, а тіні її ховають [4].
Для того щоб зручніше було користуватися виразними засобами освітлення, розроблена
спеціальна система техніки роботи зі світлом. Згідно цій системі, пропонується використання так званих основних видів світла: 1) малююче, 2) заповнююче, 3) контурне (заднє), За) контурне бокове (з
тіньової сторони), 3б) контурне бокове (зі світловою сторони), 4) моделююче.
Вони дозволяють, регулюючи силу освітлювальних приладів та їх висоту, отримувати самі різні
характери і ефекти освітлення.
1. Малююче світло:
а) виявляє форму предметів, їх скульптурно-об'ємні якості;
б) виявляє найважливіші елементи кінокомпозиції, виділяючи одні деталі і залишаючи в тіні інші;
в) сила малюючого світла часто є вихідним чинником у визначенні співвідношень світла і тіні,
тобто у створенні світового балансу на освітлюваному об'єкті. (Малююче світло створюється при натурних зйомках прямим світлом від сонця, а при штучних джерелах – прожекторами і взагалі приладами спрямованого світла) [1].
Малююче світло – власне, висвітлює основну частину об'єкта зйомки і виявляє його характер
(якщо це людина) або фактуру (якщо це предмет). Малююче світло малює за допомогою тіней і різної
тонопередачі поверхні. Воно може давати різне за характером тіней освітлення: тіні можуть бути глибокими, різкими (працює більше фактура – освітлення світлотіньове) або м’якими і плавними (працює
тонопередача – освітлення світлотональне).
Усе визначається розміром світловипромінюючої поверхні: якщо у нас світловий прилад точковий, то й тіні від нього не будуть м’якими, якщо ж прилад з великою площею, то тіні будуть м’якими [5].
2. Заповнююче світло:
а) висвітлює тіні, що виникають в результаті дії джерела малюючого світла;
б) при відповідних співвідношеннях з іншими видами світла (в першу чергу з тим, що малює)
визначає міру контрасту зображення. (Заповнююче світло створюється, як правило, джерелами
розсіяного світла, а при сонячному природному освітленні таким служить небо, особливо покрите легкими хмарами) [1].
Джерелами заповнюючого світла можуть бути софтбокси або світловідбиваючі лайт-диски і
лайт-панелі. Портрет без заповнюючого світла виходить з різкими, контрастними тінями і набуде
містичного або абстрактного характеру. Заповнююче світло обов'язково має бути м'яким, безтіньовим.
Необхідну якість світла найлегше створити софтбоксом, при правильному використанні якого, виключаються різкі або роздвоєні тіні[6].
3. Контурне світло:
а) відтворює на об'єкті світловий контур, сприяючий виділенню його на фоні; такий світловий контур
має бути яскравіше за світлу частину освітлюваного об'єкту і ділянки фону, на який він проектується;
б) залежно від розташування джерела контурного світла може відтворювати по контуру голови
облямівку, що світиться, або з освітленого і тіньового боку особи світловий відблиск.
Контрове світло, створює світловий акцент на контурі силуету людини чи предмету. Може бути
використане для підкреслення фактури одягу і волосся. Для здобуття світлової акцентуючої плями
використовують тубуси, що формують вузький потік лампи, рефлектори з шторками і, рідше –
стріпбокси. Контрове світло дуже бажане для більшості портретних схем світла [6].
4. Моделююче світло:
а) несе функції додаткового заповнюючого світла (підсвічування тіней), для чого застосовуються слабкі прилади розсіяного світла;
б) нижнє моделююче світло пом'якшує, згладжує різкі тіні від основного (що малює) верхнього
джерела світла;
в) сприяє виявленню об'ємно-скульптурних форм об'єкта тим, що відтворює відблиски і рефлекси, тобто місцеві віддзеркалення від різних ділянок його поверхні, що приводить до виразнішого
виявлення фактури (поверхні) предметів [1].
Моделююче світло використовується для підсвічування тієї сторони обличчя, що не освітлена
контровим світлом, для точнішого його моделювання. Тут велику роль грає точність установки розміру
освітлюваної площі, інтенсивності і колірної температури [7].
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Також існує фонове світло. Його отримують від приладів, направлених на фон, – те, що розташоване позаду головних об'єктів. Інтенсивність і напрям фонового світла підбирають залежно від
інтер'єру і завдань зйомки[8].
Якщо фон плоский і при освітленні не ставиться спеціальних завдань, його освітлюють одним
заповнюючим світлом. Якщо ж фон об'ємний, наприклад з архітектурними деталями, він може
освітлювати майже всіма видами світла, які є в асортименті кінооператора. Правда, на плоскому фоні
часто створюються різні освітленості, наприклад ефект сонця, тінь від абажура лампи. У таких випадках цей вид освітлення вже відноситься до так званих світлових ефектів. Але завжди, працюючи над
освітленням фону, слід прагнути до того, щоб весь фон або його частина були світліші або темніше
об'єкту, що знімається, або щоб об'єкт зйомки мав тіньовий або світловий контур. Це необхідно для
того, щоб об'єкт, що знімається, відділявся від фону, щоб його контур не зливався з ним [1].
Для здобуття спеціальних ефектів у художніх цілях користуються ще так званим зональним
освітленням, коли рухомий об'єкт зйомки потрапляє в зони світла, різні по силі і характеру.
Спостерігаючи за картинами освітлення в житті, неважко помітити, що на тіньовій стороні
освітленого предмета часто виникають рефлекси. У житті рефлекси зазвичай виникають при
освітленні частини об'єкта, що притемняє, світлом, відбитим від навколишніх предметів, наприклад, на
натурі – від стіни будинку, світлій зелені і тому подібне. Оператор може використовувати джерела
штучного світла (або відбивне підсвічування) відповідно до свого задуму і бажання.
На освітленій стороні часто виникають відблиски, тобто найяскравіші місця на поверхні
предметів. Рефлекси і відблиски відтворюються від спеціально поставлених джерел моделюючого
світла. Але вони часто виникають і при відтворенні інших видів світла (від заповнюючого світла –
рефлекси, від контурного відблиски) і багато в чому залежать від об'ємних форм і фактури об'єкту, що
знімається. Так, наприклад, їх сила на обличчі залежить від того, чи є блиск на поверхні шкіри або вона абсолютно матова, чи є особливо видатні частини лиця: вилиці, лоб і тому подібне. Характер
рефлексів і відблисків залежить від того, яким джерелом світла освітлює об'єкт. Якщо застосовується
джерело світла з відкритою лампою або відкритою лінзою прожектора на близькій відстані, рефлекси і
відблиски виходять жорсткими, контрастними. В разі вживання на джерелах світла сіток або матових
фільтрів, коли прилад починає нагадувати майданчик, що світиться, рефлекси відтворюються у вигляді
плям з м'якими переходами, які сприяють більш пластичному відтворенню об'ємно-скульптурних форм
об'єкта, що знімається. В умовах зйомки ігрових фільмів силу рефлексів і відблисків на обличчі можна
регулювати зміною гриму, тобто вживанням більш менш блискучої фактури його. Для зниження
яскравості відблисків і рефлексів при зйомках особи можна також застосовувати тонкий шар пудри.
Але зловживати пудрою не потрібно, оскільки її шар може омертвити особу, понизити виразність знятого
крупного плану. Для того, щоб блискучі предмети обстановки (скляна ваза, фаянсовий посуд, металеві
предмети) не давали дуже сильний небажаний блиск, поверхню, що відблискує, змащують милом.
Світлотіньовий характер освітлення відрізняється тим, що об'ємно-скульптурні форми виявляються різко вираженою світлотінню, тобто одні елементи об'єкту зйомки занурені в тінь, тоді як інші
освітлені. Тут можуть бути численні варіанти співвідношення світла і тіні, що залежить від бажання
оператора, від загальних і приватних завдань і вмісту кадру, що знімається, сцени, епізоду, а інколи і
фільму в цілому. При безтіньовому освітленні об'єкт освітлюється суцільним, розсіяним світлом. При
цьому форма предметів виявляється за рахунок їх контурів, а контрастність зображення визначається
наявністю контрастів, закладених в самому об'єкті. В умовах зйомки з штучним світлом в інтер'єрі
розсіяне світло, яке могло б забезпечити тональний характер освітлення, зазвичай досягається вживанням декількох джерел світла, що рівномірно освітлюють об'єкт зйомки з усіх боків [1]. Отже,
освітлення відіграє величезну роль у створенні кадру. Оператор, мов художник, малює світлом.
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П о в і д о м л е н н я
СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ
філософам, талановитим вченим, педагогам
Світлані Анатоліївні Рижковій
(12.03.1950 – 07.06.2010)
7 червня 2010 р. пішла з життя енергійна, принципова, чарівна
людина – Світлана Анатоліївна Рижкова – невтомний науковець, чудовий
викладач, блискучий популяризатор науки.
Світлана Анатоліївна народилася 12 березня 1950 р. в м. Нікополь
Дніпропетровської обл. України. У 1973 р. закінчила Київський політехнічний
інститут (нині – Національний технічний університет "КПІ") за спеціальністю
гіроскопічні прилади та пристрої. Наукову діяльність С.А. Рижкова розпочала у 1978 р. в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії
наук НАН України.
У 1981 р. Світлана Анатоліївна здобула науковий ступінь кандидата філософських наук, захистивши дисертацію "Методологічні засади теоретичної реконструкції техносфери цивілізації" у
спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2005 р.
захистила докторську дисертацію "Знання і технології в історичному просторі культури" (спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання). Вчене звання професора кафедри суспільних
наук отримала у грудні 2006 р.
Професор С.А. Рижкова є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Поле наукової діяльності та інтереси Світлани Анатоліївни були надзвичайно широкими. Володіючи енциклопедичними знаннями та унікальною науковою інтуїцією, свої праці вчена присвятила дослідженню методів
геометричної статики, дискурсивного моделювання складних нередукованих систем, екологічної кризи,
трансформацій освітніх технологій, вчень про час та Всесвіт; методології загальної теорії систем; системному аналізу процесів становлення та занепаду техносфери; науковому осягненню процесів самоорганізації і динаміки світової культури та релігій.
Особливе місце у багатогранній науковій діяльності С.А. Рижкової займали фундаментальні
питання методології наукового пізнання, філософії та релігієзнавства, результати яких представлені
в працях "Типологія релігій", "Знання і технології в історичних просторах культури" (2005).
Педагогічний талант Світлани Анатоліївни проявився в 1977 р. на кафедрі гіроскопічних приладів і пристроїв приладобудівного факультету Київського політехнічного інституту, де вона викладала курс теорії і розрахунку гідроскопічних приладів та пристроїв. Упродовж 30 років, працюючи в
навчальних закладах м. Києва: Київському оптико-механічному технікумі (1983-1996 рр.), Відкритому
міжнародному університеті розвитку людини "Україна" (1998-1999 рр.), Національному технічному
університеті України "Київський політехнічний інститут" (1977-1983 рр., 1996-2008 рр.), Київському
національному університеті культури і мистецтв (2000-2003 рр.), Київському державному інституті
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука (2003-2005 рр.), Національній академії
керівних кадрів культури і мистецтв (2005-2010 рр.), Світлана Анатоліївна викладала курси: теоретична
механіка, опір матеріалів, деталі і механізми приладів, філософія, релігієзнавство, основи наукових
досліджень, етика, логіка, українська та зарубіжна культура, соціальні проблеми розвитку науки і
техніки, педагогіка вищої школи, методологія наукового пізнання, соціологія маргіналізму, системний аналіз глобальних процесів.
Світлана Анатоліївна брала активну участь у підготовці науковців як член спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.17 КНУ імені Тараса Шевченка (з 2006 р.); як вчений секретар семінару "Проблеми
системних міждисциплінарних досліджень" у Будинку вчених НАН України (науковий керівник академік НАНУ М.З. Згуровський) (з 2003 р.), як науковий керівник семінару "Методологія наукового
пізнання" Будинку вчених НАН України сприяла становленню важливої науково-практичної школи (з
2002 р.).
Подвижницьку позицію Світлана Анатоліївна визначала життєвим кредо "працювати за гамбурзьким рахунком", що знайшло вираження в її високій професійній і людській культурі, сумлінності,
науковій честі, принциповості, працелюбності та порядності в житті і науці.
Втрата Світлани Анатоліївни суперечить пересічному погляду, що немає незамінних людей… Пам’ять про неї збережеться в серцях і думках тих, хто її знав, працював з нею, зачитується її
науковими розвідками.
Колектив Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
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Повідомлення
Володимиру Івановичу Касьяну
(24.04.1929 – 12.10.2010)
12 жовтня 2010 р. колектив Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв втратив досвідченого педагога і талановитого наставника, самобутнього науковця і невтомного громадського діяча, поборника української духовності. На 82-му році життя помер Володимир Іванович Касьян –
доктор філософських наук, професор, ім’я якого добре відоме у наукових
колах України.
Володимир Іванович народився 24 квітня 1929 р. у с. Боромля Тростянецького району Сумської області в родині службовців. Після закінчення
середньої школи у м. Лебедин вступив на навчання до Київського авіаційнотехнічного військового училища. Згодом перебував за кордоном у лавах Радянської армії, пізніше
перейшов на політичну роботу у Повітряно-військові збройні сили.
Після відставки (1955 р.) вступив на історико-філософський факультет (філософське відділення) Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Після закінчення Університету працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії Київського політехнічного
інституту (1960-1980 рр.); з січня 1980 р. по листопад 1985 р. – зав. кафедри філософії Київського
інституту культури; з листопада 1985 р. по червень 2004 р. – зав. кафедри, професором філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, а з вересня 2004 р. – професором кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Професор В.І. Касьян користувався заслуженою увагою та авторитетом серед педагогів, науковців, особливо філософів, які працюють на ниві підготовки науково-педагогічних кадрів. Величезна працездатність, сумлінність і відповідальність у виконанні громадських обов’язків вченого,
громадянина і людини були притаманні йому впродовж усього трудового життя. Перебуваючи на
різних педагогічних посадах, Володимир Іванович душевно ставився до колег, аспірантів і студентів,
щиро допомагав їм у духовному зростанні та творчому оволодінні філософським осягненням життєреальності.
Після захисту кандидатської (1965 р.) та докторської дисертації (1980 р.) професор В.І. Касьян
інтенсивно працював на науковій ниві, досліджуючи проблеми соціальної філософії, теорії та історії
культури, політології. У колі його актуальних наукових інтересів перебували соціальні наслідки глобальної науково-технічної революції, роль і місце філософії у системі відродження української культури, традиції, цінності та їх значення у цілісному духовному розвитку особистості. Перу Володимира
Івановича належать понад 150 праць, опублікованих у наукових та науково-методичних виданнях.
Заслужену оцінку студентської, аспірантської та науково-педагогічної громадськості одержав
навчально-методичний посібник "Філософія", який вийшов друком у декількох перевиданнях.
Як науковий керівник професор В.І. Касьян завжди з великою повагою ставився до аспірантів – як майбутніх колег і педагогів-науковців. Змістовно і творчо читав лекції з філософії студентам,
магістрам та аспірантам, виступав з цікавими науковими повідомленнями та доповідями на науковопрактичних конференціях, привертаючи увагу до актуальних філософських проблем сьогодення та
перспектив формування громадянського суспільства в Україні.
Володимир Іванович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами ректоратів та
громадських організацій ВНЗ, в яких проходило його творче життя і невтомна праця.
Доступний у спілкуванні з викладачами і студентами, він з гумором та переконливою натхненністю возвеличував правдиве, корисне, загальнолюдське начало у творчих взаєминах. Він любив
життя, людей, і ця любов поверталася до нього сторицею.
З відходом Володимира Івановича у вічність ми втратили високоосвічену людину, товариша,
друга. Жив він гідно і красиво в ім’я майбутнього рідної України і назавжди залишив глибокий слід у
наших серцях і помислах.
Вічна йому пам'ять і царство небесне.
Колектив Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
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