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HISTORIOSOPHIC ASPECT OF THE HISTORICAL MODEL OF
UKRAINIAN AND RUSSIAN TYPES OF STATEHOOD IN THE
CONTEXT OF ANALYZING VALUE STRUCTURES OF
CONSCIOUSNESS
The article concerns the difference between types of value consciousness of
Ukrainian and Russian ethnic groups as the basis for the formation of different models
of statehood. The idea is substantiated that Ukrainian proto-ethnos not only became its
material and territorial but also value-spiritual shield that gave the opportunity for
the development of other centers of value concentration and structuring at the expense
of developing its own spiritual dimension. It is shown that the mechanisms of formation
of value structures of Russian and Ukrainian types of national character are radically
different.
Key words: the value consciousness, Ukrainian model of statehood, Russian model
of statehood, mentality.
Building national cultural space is one of the most topical directions of developing
the Ukrainian society amidst independence. To understand the functioning of value structures
of consciousness, which play a key role in the way of development and building cultural
space by human, the disclosure of mechanisms of their formation is of great importance.
The concept of the value structure of consciousness has been developed for a long time in
various aspects and visions of its components in psychology, philosophy, cultural studies
etc. It is an established categorical combination of scientific understanding of the interaction
between man and the world. In terms of understanding the value structures as part of mass
consciousness, considerable improvements were made in the late 19th and throughout the
20th century by M. Moss, K. Levi-Strauss, L. Levy-Bruhl, M. Weber, G. Simmel, K. Mannheim,
R. Mills, L. Mumford, J. Bell, and E. Shils. The reality and originality of the phenomenon of
mass and group consciousness, as opposed to the individual one, was described by W. Wundt.
Axiological context of the concept of consciousness is represented by the works of
E. Durkheim, M. Weber, F. Znanetskii, J. Allport, A. Leontiev, and V. Zinchenko. In terms of
research into formation of value structures of consciousness in the process of education
and in the hierarchical structure of forming value and legal consciousness, this issue was
regarded in the works of such domestic scientists as A. Simak [1] and N.Volkovytska [2].
However, no truly comprehensive understanding and identification of the mechanisms of
formation and implementation of value mechanisms of consciousness has been provided to
this day.
The article is an attempt to describe the mechanisms of formation and implementation
of value mechanisms of consciousness of the Ukrainian and Russian ethnic groups, and
form the models of statehood on the basis of these mechanisms.
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In general, value structures of consciousness play a key role in structuring and
organizing the way we perceive the world, through which the world and its phenomena are
decomposed and sorted by importance and priority of perception and importance to human.
In the human mind, certain values form a stable system of rules, goals, ideals etc. This
system can be called a value paradigm, which, depending on the person, may appear either
ossified and rigid or flexible and relational [3]. Even based on this general approach, it is
clear that value structures, or, to be more exact, the mechanisms of their manifestation and
implementation - and most importantly, control over them (the goals of such control are
beyond the case) - are extremely significant in the context of the historical cultural split
witnessed and acted out by European countries. In particular, understanding the origins of
this unprecedented crisis of value consciousness covering almost all the strata of Russia’s
population, due to obvious reasons, is a critically important task for Ukraine.
Understanding the formation of value structures of mass consciousness, which took
place during a long period of history, always faces certain difficulties. First of all, those
who study their formation cannot abstract from the influence of their own value system.
Secondly, they cannot guarantee objectivity of their own conclusions regarding the object
of the research because there is no universal criterion of value system available. Thirdly,
the research into the subject itself, when it comes to its value characteristics, is always
indirect, meaning that a value under the research does not exist in its pure form but is
presented in the historical section by another carrier, which also brings confusion into the
picture of their understanding.
Such situation would be unsolvable if the value itself did not "shine" through all the
layers of meaning as a kind of waymark for the one who recognized it as such. It is clear
that, given the abovementioned, the requirement for scientific objectivity is lost, but, as
known from the "spiritual knowledge" (W. Dilthey), there are also other common factors.
Instead, this approach allows one to test endurance
of one value by another, which actually meets the requirement for consistency between
subject and method of understanding. Based on this understanding, it is offered to analyze
certain provisions of the historiosophic work "Rose of the World" by D. Andreeva. The
main thesis of the material, which is given below, is the assertion that the problem of the
formation of value structures of consciousness can be represented as follows: a certain
historical type of consciousness that was later regarded in psychology, sociology and cultural
studies also as mass consciousness is more vulnerable to the impact of ideological concepts.
This vulnerability is caused by a lack of factors of cultural critical processing, resulting in
neutralization, exclusion and transformation of the value information. These factors can be
called a value immune system of the individual. In the course of their development, value
concepts accord with the network of value protection of consciousness, centred by universal
human values of humanistic orientation. In the context of analysing the following provisions
one can trace the mechanism of "transforming" semantic and substantive elements of value
statements into the form that leads to the appropriation of its denotation by a certain type of
national carrier, which appears to be the historical form of the aggressive type of building
cultural space.
History tends to store a clear reference to the source, the cause (and hence the grounds)
of its own events. Thus, if viewed only from that, in fact, irrefutable position, prophecies
and visions of Russia’s global mission and destiny appear in a slightly different light. Given
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the necessity to reveal the symbolism of the Ukrainian mythonarrative, some fragments
from one of the most iconic (and rather spectacular) narratives of Russian spiritual dimension
- the work "Rose of the World" by D. Andreev should be analysed. Consider the fragment
describing the historical origins of Russia, which cannot be separated from the period of
formation and crisis of Kievan Rus, and therefore, from the vulnerability of the latter, which
can be inferred from the fact that the author expresses voluntary or involuntary position of
Russia enjoying great power. Initially, the superiority of the "Ruthenian nation" is defined.
The author argues that a historically reproducible type of nation-building is the type, where
one nation is immediately excluded from the number of nations making up a supernation to
be further considered as the leading one. That is followed by a statement that this very type
of nation-building is characteristic of Russia. "Basically coinciding with centuries-long
descriptions of Russia, our nation (obviously, meaning Russians - author's italics hereafter)
probably belongs to the formations of the first (the abovementioned) type... principal
importance of the supernation, the global value has by far rested with it (meaning the
Ruthenian, i.e. Russian nation) without being given either to Ukrainians or Belarusians, or
ethnic groups of Volga region and Siberia" [4; c. 126].
In fact, this refers to violent carrying the concept of "Russian people" and "Russian
nation" from the period of its later formation and establishment of the value gravity centre
over into the very source of such formation, when there was no concept of either the Russian
or Ukrainian nations. This technique of "dragging and dropping" the energy of a meta-narrative
is typical of narrators representing the "Ruthenian" cultural dimension (we shall call it
“Muscovite” in order to prevent unnecessary allusions and use one of the variants the
inhabitants of this value centre named themselves). This method cannot be regarded only as
a deliberate distortion of meaning. For its implementation and support, a certain system of
individual consciousness is also required, when everything that is revealed to a muscovite
through a comprehensible language primarily entails power of the real situation, the status
of evidence by means of value agglutination (bonding).
We can describe this mechanism so that the value reaction of absorption and
appropriation takes place. The new element is then now seen as inseparable from the
reformatted picture of the and encroachment upon it is treated and, most crucially, felt and
experienced as encroachment upon "time-honoured" rights to anything, such as land, religion,
language, literature, art etc. It is this mechanism of transforming perception into emotions,
emotions into space and space into property, with space belonging to the owner of this type
of value consciousness (Muscovite), that is a core of this type of value consciousness. In
this case it is rather the type of physiological, not cultural reaction to the perception that
needs to be observed in these contexts, but, of course, if belonging to a certain cultural type
is realized by public consciousness and is recognized as a symptom of disorder of social
(value) structure of consciousness, which spells massive violation of international order
and security.
Incidentally, it was physiological incommensurability of the Russian national type
that was once wittily described by academician I. Pavlov. In the spring of 1818, scientist
delivered public lectures in Petrograd. Here we bring only the essence of his scientific
observations that are completely relevant today. The sophist notes that in the case when "the
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whole nation in its main lower mass has not gone far away from slavery, and intellectuals
have mostly only adopted foreign culture, moreover, not always successfully, people who
have brought relatively little of their own into general culture and science; if such nation
imagines itself as a leader of humanity and begins to set patterns of new cultural forms of
life for other nations, then we are facing regrettable, fatal events that could spell this nation
losing its political independence" [5]. Further, the scientist brings and justifies regulations
that provide insight into the properties of "Russian intelligence", including lack of tendency
to focus and work hard, which is replaced with pounce and pressure; unwillingness to know
the facts and verify the true state of affairs; the desire to talk more about freedom than
actually reach it; unwillingness to listen to other opinions and face the facts of reality. The
sophist notes that Russians do not seek to understand what they see; they do not live in
"obedience to the truth" but strongly believe that Russia is the advance guard of mankind and
it is going to "rub the eyes of the rotten West" in any case [ibid].
Since the formation of the Russian model of statehood could not but felt the impact
of the structures of value consciousness contained in the mentality of the nation and so
aptly described by the Russian scientist, they should be taken into account when concerning
the narrative outlined further in the work.
Important components of a narrative are categories that, in a mythoreligious, figurativesymbolic and poetic way, build a quite consistent and coherent scheme of spiritual
configuration of cultural space of (obviously) Russia, whose projection on the material
geographical and territorial space, therefore, is itself regarded as legitimate and unlimited.
The main point is to recognize the cornerstones of this mythonarrative construction. So,
the Apostle Andrew gave his strength to Yarosvit (conventional name of the leader of Russian
metaculture). The result was "a vague drawing of Heavenly Russia" [4; c. 126]. It should be
noted that the affirmation about "giving strength" may and should be understood as evidence
and analogue of the concept of "value energy" that develops in contemporary research in
various aspects.
However, there is another significant mention. According to the author, "Heavenly
Russia" emerges exactly on the banks of the Dnipro River as a result of the sacred sacrifice
of the Apostle Andrew. Where are the contours of the "Heavenly Ukraine" then? Obviously,
it does not make sense to ask the mentalist, D. Andreev, this question. However, it is necessary
to break through the thicket of layers of symbolic language stratifications and ask: what is
the actual meaning of this title (Russia), and why would Heavenly Russia and earthly Russia
worship such Slavic deities as Perun, Jari, Stribog and Lada, about whom he writes? [ibid, p. 127].
Another element of the great narrative is to define the mission, purpose and destination
of Russia. Here we bring forward a small piece of our own translation. "The drama of
historical Christianity is that none of the churches has turned into a shape of perfect national
organisation that could express and implement the will of Christianity together with its
ethical and mystical essence... the reason is the fault of churches themselves as human
communities. For if Catholicism, trying to replace Kingdom of God with the Pope’s
Kingdom on earth fell a victim... to one of the worst vampires in the world history, then the
Orthodox Church, which, according to Dostoevsky, had occupied "its corner in the state"
back in the Byzantine Empire, completely refused to perform that task. This task, being one
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of, if not the most crucial of all the tasks that mankind has ever faced, now falls, with all its
immeasurable severity and safeness of the way that is necessary for this purpose, under the
hierarchy of Russian metaculture" [ibid, p. 128]. We believe that the author knew that the
double-headed eagle on the emblem of the Russian Empire (now, of the modern one, too)
moved there back from Byzantium. Obviously, the idea of dominance of the state in the
society, which was shrewdly recognised by Dostoevsky in Byzantium, can be rightfully
attributed to Russia, either. We must pay tribute to the Russian mentalist and prophet,
D. Andreev: he calls a spade a spade, ideates within the coordinates of spiritual dialectics
and believes that the forced birth of the predator of Russian great-power statehood is the
greatest tragedy of the Russian people.
The predator of Russian statehood (as a symbolic, nonmaterial power) was growing
stronger almost from the inception of Muscovy and was eventually confident enough to
"have ruled the show" in its history until now. What is the relevance of this piece of the
narrative to the Ukrainian myth? The same should obviously happen to Ukraine, which needs
to deliver its own "predator" in order to protect and develop its own national space. Another
thing is that this predator has to perform other tasks, protect other values and be different.
So far, Ukraine has never defined, articulated and even approached the path that would bring
it to understanding its mission and role in the fate of nations worldwide. However, every
nation must not only step on this way but complete it. After all, if D. Andreev describes the
perfect unity of the churches and peoples in the notion of "Rose of the World", one cannot
assume that this future unity must bear in itself the "underdeveloped or "spiritually immature"
nations that have never found out their mission and objectives, as well as their values.
Thus, avoiding lengthy rationale, the logic of which can be recovered if one turns to
the work by D. Andreev, we shall formulate the provisions that are important to the Ukrainian
mythonarrative that "shines" through the vision of the Russian mentalist.
1. Ukrainian ethnos is pagan; it has never become a conscious and consistent carrier
of the Christian religious meta-narrative and its "deployment tool." Besides, there is a deep
connection between paganism and natural elements, in which the expression and embodiment
of a sexual, orgiastic beginning is dominant. The characteristic of this energy is its aspiration
to go beyond its own limits. In addition, being spontaneous, uncontrolled, extramental and
inanimate in its “outpourings”, it determines a certain angle of vision of Ukrainian history.
But when it comes to the deep archetypal national model, it is pagan rather than Christian
(Orthodox).
2. In Russia, according to the sophist, Christianity soon came to grips with karosa
(natural soul) of the people, which led to the emergence of rather fanatical clandestine
forms that expressed the "mystique of sex" (“hlystuny”). However, this separation is evidence
and way of religious structure, forcing of more sophisticated, refined forms of religious
spirit that characterizes the process of desyncretization of faith, the path of knowledge of
God in the end. For Ukraine, if we accept the thesis of its pagan, mystical and syncretic
form of faith, this procedurality was not typical. But one cannot be limited to this statement.
It is important to find out more. "Desyncretization of faith" is a long process that began to
manifest itself in the later stages of Russian (within the empire) development. It is clear
that during this period Russian Orthodoxy survived the era of development, growth, internal
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and external development, and evolution. Instead, the embryo of Ukrainian self-existence
remained a prisoner of its own "immaturity". In the general sense, this immaturity manifested
itself in the barbaric confidence that he who is cunning and insidious is right. At that time,
commitment to the national cause of the Ukrainian value consciousness, unfortunately, did
not manifest itself either in historical practice, religious understanding, nor spiritual and
philosophical search. For Ukraine, this question is perhaps much more critical and tragic:
the key to it is found in a remark by D. Andreev that Volodymyr the Great already took the
throne of the principality of Kiev through blood.
It seems that the angle of the inevitability of the first metaphysical fault of the Ukrainian
proto-ethnos (and the need for redemption) has never been seriously considered as a subject
of reflection in historical and philosophical, religious or journalistic opinion. Thus, the
first thing that comes to mind is “what should people who have suffered through their own
history redeem themselves for? Short answer is for the sin of immaturity, reluctance and
impotence in becoming a full-fledged consciousness responsible for their future and the
state. D. Andreev is not alluding to the original sin of the proto-Ukrainian ethnos. This is
comprehensible. Russia is in the focus of his attention. It could not be the other way. Ukraine,
i.e. Kievan Rus, is part of Russia’s formation and its demon of great statehood. However, in
this context, he unwittingly pays tribute to resistance to the challenges that shredded the
material body of the Ukrainian proto-ethnos and its territory, depriving it of space and time
to develop its spiritual dimension.
3. An observation that is important for Russia and especially for Ukraine is found in
the picture of development of transhistory as a result of understanding opposing forces in
their historical implementation: ancient Slavic world view was made popular among the
representatives of the lower class, the peasants, where there was fortunetelling,
gamesmanship that stirred creative elemental forces and aroused magic powers of sorcerers.
At the same time, demanding austerity could become a guiding principle for the masses.
Prayer of the monks did not save people from the Polovtsian invasion ... The first reminder
of “inspiration of the supernation’s hierarchies” is still "The Lay of Igor’s Campaign", the
work that has nothing to do with the Byzantine tradition and the transmyth of Christianity in
general... As noted in the same fragment by D. Andreev, "It was the way that the foundations
of dual faith that did not disappear in Russia until the twentieth century were laid". [See 4,
p. 130]. Amid Ukraine’s secondariness in its joining the Orthodox religious faith, in spite
of its seemingly unquestionable historic launch among the Slavic peoples on the banks of
the Dnipro River, the remark on dual faith of the Russian people appears to be even more
important. After all, if even in such a "pillar of orthodoxy" as Russia, a religious and stateoriented sophist finds a cross-cutting historical line of dual faith, there will be no speculation
or "stretch" in assuming that Ukraine’s aiming at Orthodox religion is rather a religiousideological myth than a sociological and cultural truth.
4. In connection with the above mentioned it is necessary to consider another point in
the sophist’s thought. In his view, one of the undoubted elements of the Russian transmyth
is the idea of a powerful state, which is to protect and defend Russian metaculture. The
phenomenon of great statehood against this background is considered by him, in fact,
negatively, and this determines the characteristics of the volume of his spiritual vision and
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says for the truth of his spiritual insights. So, the sophist notes that the birth of Russian
great statehood is a sign of the birth and existence of negative shade in Russian lucid
metaculture. However, he sees no other option, apart from the existing one, which is
considering the monster of Russian chauvinism as a necessary evil. We can assume that the
peculiarities of social and historic, territorial and spiritual formation of values of the
Ukrainian nation should prove and discover its historic mission of overcoming the predator
of Russian great statehood by developing an alternative idea of another type of statehood,
the outlines of which appear today in the formation of a completely different meaning and
content of organising social life in the phenomenon of volunteer movement and actual
(although, not resulting from the "good life") compensation of manifests of powerlessness
and virtual destruction of the social organism by means of national initiatives and movements
and preparing it as a sacrifice to the Russian predator of great statehood, an example of
which was the last period of Ukrainian history. The scenario of creating a new type of social
organism, which is dominated by the values of tolerance and freedom, and where the state
does not play a dominating role in all areas of social, political and economic life, is largely
implemented in the countries of the today's European Union. Yet, their evolutionary (and
previously, revolutionary) process took decades and even centuries of gradual
implementation of the interaction between the people and the state on the basis of other
social and historical features of their development, mentality, level of national consciousness
etc. In Ukraine, this process has a chance to happen much faster. This is particularly necessary
to be mentioned in this context because Ukraine has chosen the European way of development
and it is crucial to understand what exactly is associated with this category except for forms
of protest activity that can integrate different meanings, motives of action and understandings
in this value movement of consciousness.
Summarised from the positions historiosophic, philosophical-cultural and
comparative-historical approaches, it may be suggested that the true old thesis that Ukrainian
proto-ethnos not only became its material and territorial but also value-spiritual shield that
gave the opportunity (involuntarily, though) for the development of other centers of value
concentration and structuring (Muscovy, European principalities and state formations of
monarchical type) at the expense of developing its own spiritual dimension. At the same
time, the mechanisms of formation of value structures of Russian and Ukrainian types of
national character are radically different. Unlike the Russian one, the Ukrainian type of
forming value structures of consciousness amidst the current social and historic situation
makes use of the mechanisms of criticality and rationality of a European type, of course,
taking into account the historical national peculiarities of their formation and
implementation. In fact, the origins of Ukrainian mentality and national spirit, which are
actual building materials of value structures of consciousness, include syncretism of thinking,
elements of romanticizing reality and sensitivity to manifestations of nature forces, fatal
sincerity, which was often to transform into its opposite fighting tough historical challenges.
Eventually, the above mentioned value factors are are reflected in the formation of the
model of Ukrainian statehood.
The prospect for further research is the development of the proposed value-energetic
approach to understanding the mechanisms of forming individual and communal sociocultural
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reactions in the process of establishing historical types of national statehood. In a broader
sense, meaningful and semantic development of categorical and terminological apparatus
of such universals as "energy", "value", "value energy" etc. will allow their use as a single
epistemological basis for the studies of various socio-cultural directions and genres
(historiosophic, natural-scientific, philosophical and cultural).
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІХ – ХІІІ СТОЛІТЬ
У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Будучи фактом культури, інструментом культурного освоєння світу і
розширення колективної пам’яті людства, переклад у той же час це і факт мови,
який тісно пов’язаний з культурою. Положення про зв’язок мови і культури – у
загальному і в приватних проявах – навряд чи може викликати у кого-небудь
заперечення. Більш того, існує зв’язок, що реалізується як взаємозалежність мовної
та культурної сфер і відповідних їх елементів. Ця взаємозалежність здійснюється
у всій зоні контактів мови і культури. Таким чином, однією з передумов створення
історії перекладу є його розгляд у взаємозв’язку з усіма культурними та мовними
чинниками.
Ключові слова: перекладацька діяльність, старослов’янська та староболгарська
писемність, християнство, релігійна література, світські хроніки.
Будучи фактом культуры, инструментом культурного освоения мира и
расширение коллективной памяти человечества, перевод в то же время это и факт
языка, который тесно связан с культурой. Положение о связи языка и культуры –
в общем и в частных проявлениях – вряд ли может вызвать у кого-нибудь
возражения. Более того, существует связь, которая реализуется как
взаимозависимость языковой и культурной сфер и соответствующих их элементов.
Эта взаимозависимость осуществляется во всей зоне контактов языка и культуры.
Таким образом, одной из предпосылок создания истории перевода является его
рассмотрение во взаимосвязи со всеми культурными и языковыми факторами.
Ключевые слова: переводческая деятельность, старославянская и
староболгарская письменность, христианство, религиозная литература, светские
хроники.
Translation, being a fact of culture, is at the same time the tool of the cultural
comprehension of the world and expansion of the mankind collective memory/ Moreover
translation is a fact of language, closely associated with the culture. Regulation on the
relationship of language and culture - in general and in private manifestations – is
unlikely to arise someone objections. Moreover, there is a connection implementing itself
as interdependence of the language and cultural areas and their respective elements.
This interdependence is carried out in the whole sphere of the language and culture
contacts. Thus, one of the preconditions for the creation of the history of translation is
its study in correlation to all the cultural and linguistic factors.
Key words: translation activities, Old Bulgarian and Old Slavonic writing,
Christianity, religious literature, court chronicles.
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Переклади періоду Київської Русі становили найважливішу частину прадавньої
словяноруської книжності не тільки за кількісною перевагою, але й з точки зору
ідейного значення. Пам’ятки перекладної писемності пов’язували літературу й культуру
феодального суспільства Прадавньої Русі й слов’янських країн епохи середньовіччя з
їхнім історичним попередником – літературою й культурою античного світу: не тільки
класичних Греції й Рима й християнської Візантії, але й країн Прадавнього Сходу –
Єгипту, Сирії, Палестини. Ці пам’ятки давали слов’янам можливість історичного
самовизначення, знаходження свого місця у світовому історичному процесі. Вони ж
значним чином визначали ідеологічну основу середньовічної культури й тому
пов’язували слов’янський культурний світ і Прадавню Русь із культурними колами
християнських народів Сходу й Заходу. Перекладна писемність збагатила розумовий
кругозір слов’янських народів, щодо народів Середземномор’я, що пізно увійшли в
культурне коло безліччю наукових і філософських уявлень і понять, які до того не
існували у свідомості наших пращурів.
Перекладацька діяльність ІХ–ХІІІ стст. на теренах Київської Русі була об’єктом
багатьох лінгвістичних, історичних, перекладознавчих досліджень (Д. Чижевський,
М. Грушевський, Н. Мещерський, А. Соболевський, О. Семенець тощо), проте в
культурологічному напрямі перекладацька діяльність як фактор збагачення національної
культури, формування культурної спадщини українського суспільства ще не є достатньо
вивченою.
Метою написання статі стало дослідження перекладної літератури Київської Русі
періоду до татаро-монгольської навали в контексті культурної спадщини сучасної
України. Задля досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань:
з’ясування початкового періоду слов’янських перекладів; встановлення періоду розквіту
давньослов’янської перекладацької діяльності; з’ясування основних літературних видів
і жанрів перекладної літератури та внесення перекладної літератури періоду до татаромонгольської навали до становлення української літературної спадщини.
Прадавня слов’янська перекладна писемність утворилася не відразу, а
накопичувалася поступово, протягом майже напівтисячоріччя, причому в її формуванні
й укладанні в різні періоди часу брали участь носії різних відгалужень слов’янської
мови. У XI ст. головним ареалом спільнослов’янської перекладацької діяльності стає
Київська Русь, і до мови перекладної писемності, покликаної обслуговувати суспільні
потреби всіх слов’ян, включаються східнослов’янські мовні риси.
У свою чергу, початковий період – поява слов’янських перекладів – пов’язаний із
діяльністю великих слов’янських первоучителів Кирила й Мефодія та їх найближчих
учнів, охоплює приблизний час 60–80-х рр. IX ст. Від початкового періоду слов’янської
писемності дотепер не дійшло жодного писемної пам’ятки в оригіналі. Здобутки, які
належать слов’янським першоучителям, існують лише в більш пізніх списках, які
зазнали природніх текстологічних і мовних змін.
Проте період розквіту давньослов’янської перекладної писемності датується
серединою XI ст. і пов’язується з діяльністю київського князя Ярослава Мудрого, часів
Київської Русі. Через перекладну писемність Київська Русь успадкувала від Візантії й
античності основні зразки літературних видів і жанрів, які потім продовжувала
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розробляти на ґрунті власної творчості. Переклади, виконані в Київській Русі до часу
татарсько-монгольського завоювання, можуть бути розпізнані й виділені із загального
фонду перекладної писемності також за кількістю мовних прикмет, переважно лексичних
і почасти синтаксичних.
Література, яка з’явилася на Русі за допомогою старослов’янських і болгарських
перекладів, була пов’язана із церквою. Вона була підпорядкована завданням дидактики,
повчання, виховання громадян у дусі покірності церкві й державі. Значна її частина
була пов’язана з богослужінням або входила в розпорядок уставних читань усіх трьох
чернечих статутів, перенесених на Русь із прийняттям християнства. Як знаряддя
релігійного виховання перекладна література носила ідеалістичний характер. Вона була
значною мірою усунута від життя, від усього конкретного й національного, зверталася
до потойбічного й позачасового.
Природна допитливість слов’ян реалізовувалася різними шляхами, у тому числі й
через книгу: через перекладну грецьку літературу освічені люди Прадавньої Русі
знайомилися з нев’янучою античною культурою, з її філософією, літературою,
мистецтвом [4].
До перших текстів, що з’явилися в прадавніх русичів, В. Н. Комісаров зараховує
переклади із грецької на слов’янську мову таких здобутків як Новий Заповіт, Псалтир,
Молитовник [1].
Пізніше до них приєдналися переклади Житій Святих, Притчі, Хроніки.
Перераховані переклади були зроблені буквальним типом перекладу, що копіюють
основний текст.
Академік А. І. Соболевський [6], який досліджував слов’янські переклади, вважав,
що за деякими стилістичними особливостями можна виділити переклади, що
виконувалися в період до монгольської Русі. Всього, на його думку, таких перекладів
існувало близько двох з половиною десятків. До них, насамперед, відносяться переклади
текстів, що не носили винятково релігійного характеру і, відповідно, розширювали
загальнокультурний кругозір. Саме ці переклади відрізняються різним ступенем
вільності. Серед них – «Житіє Андрія Юродивого», «Космографія» Косьми, «Історія
Іудейської війни», «Бджола», «Олександрія», «Сказання про створення храму Св. Софії
в Царгороді», «Фізіолог», «Повість про Акіра Премудрого», «Сказання про царя
Адріані», «Сказання про Іверську царицю Динарі», «Сказання про дванадцять снів
Шахашін», «Іссірон» (останнє є давньоєврейським хронографічним твором і, можливо,
перекладалося безпосередньо з давньоєврейської мови).
Після хрещення Русі, з’явилася велика кількість перекладів, які повинні були
ознайомити новохрещених з філософськими доктринами нової релігії та з її церковними
звичаями й обрядами. Це були Житія Святих, Притчі, Хроніки та апокрифи, в яких
описувалися святі чудеса. Найбільш вдалим і відомим з них є переклад «Житія Андрія
Юродивого» [3; 4].
Таким чином, практичні потреби богослужіння спричинили появу на Русі
богослужбових книг, ці книги повинні були служити керівництвом при здійсненні досить
складного до початку XI ст. християнського культу. Від XI ст. до нас дійшли в
болгарському перекладі службова місячна Мінея (збори служб у календарному порядку
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на весь рік), Тріоді («пісна» – тексти святкових служб до Паски й «кольорова» – тексти
служб у після пасхальний час), а також служебники й требники (керівництва при
звичайних богослужіннях). Крім винятково «ділової» частини, ці богослужбові книги
містили в собі тексти літературно-поетичного характеру – пісні й читання, що становили
художню частину богослужбового ритуалу. Ці богослужбові книги могли служити й
для читання поза церквою й використовувалися при навчанні грамоті (Часослов).
У церковних піснях – канонах, стихирах, кондаках, ікосах Іоанна Дамаскіна, Григорія
Назіанзіна, патріарха Софронія – не втратився ще зв’язок з античною й елліністичною
поезією, з настроями античної філософської лірики. Нескладні за тематикою (молитви
про зцілення й захист, покаянні молитви, хвали святим і божеству) церковні пісні були
дуже складними за своєю стилістикою й перенесли до українського літературного
побуту окремі квітчасті вислови, риму (звичного у Візантії дієслівного типу), ритмічну
побудову прози, складні й вишукані порівняння [5; 7].
Основний «корпус» християнського віровчення – Біблія – не було ще повністю
перекладено в XI–XIII стст. Перекладено було тільки те, що відповідало безпосереднім
потребам християнського культу, або її історичні частини для включення в більші
історичні твори зведеного характеру – Тлумачну Палею тощо. Проте біблійні книги
були досить добре представлені в перекладах – повністю або в скороченнях [7].
За А. І. Соболевським і В. М. Істріним, у цей період було перекладено багато
пам’яток хронікального й агеографічного жанру. Найбільш видатним добутком,
перекладеним у цей час на цій території, слід визнати «Історію Іудейської війни» Йосипа
Флавія, також перекладні слова й повчання «батьків церкви» – добутку урочистого
красномовства, створені проповідниками – Іларіоном, митрополитом Київським,
Феодосієм Печерським, Кирилом Туровським [6; 8].
Особливу увагу слід приділити перекладам на Русі «Історії Іудейської війни»,
написаної в др. пол. I ст. н. е. грецькою мовою Йосипом бен Маттафієм, який прийняв
когномен «Флавій». Твір Йосипа Флавія є цікавим не тільки як історична, а й як
літературна пам’ятка, високі стилістичні досягнення, симетрична побудова фраз, і
риторичні протиставлення, традиційні метафори і образні перифрази, і риторичні фігури.
Дві редакції перекладу, що дійшли до нинішніх часів, свідчать про те, що переклад
було виконано досить вільно, проте це все ж переклад, а не вільний переказ. Відчувається
стилістична розкутість перекладача, який не прив’язується до синтаксису оригіналу.
Н. А. Мещерський [2] виявив ряд особливостей перекладу «Історії ...», які можуть бути
представлені таким чином: у перекладі виявляється природний порядок слів, відмінний
від порядку слів оригіналу, інакше кажучи, перекладач уникає характерного для ранніх
слов’янських перекладів – особливо релігійної літератури – максималістського
буквалізму. У багатьох випадках спільні чи абстрактні поняття конкретизуються.
Непоодинокими є випадки розширення обсягу тексту за рахунок введення більш
поширених описів, особливо при зображенні боїв; реалії, присутні в в оригіналі і
малозрозумілі читачеві Київської Русі XII ст., пояснюються або пристосовуються до
умов побуту часів перекладу. Непряма мова оригіналу, як правило, перекладається як
пряма, і навіть шикуються діалоги. Перекладач нерідко привносить свої, більш виразні
засоби образної мови. Пейзажні описи набувають емоційної насиченості, що властива
деяким творам давньоруської літератури [2].
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Окремі книги Старого й Нового Заповітів також стали відомі в слов’янських
перекладах за часів Київської Русі. Найбільш широкого розповсюдження отримали
книги Нового Заповіту (наприклад, Остромирово Євангеліє, переписане в 1056–1057 рр.
для новгородського посадника Остромира) і Псалтир (збори з 150 псалмів – молитов
і гімнів, автором яких церковна традиція вважає царя Давида). У хронографічний звід
сер. ХІІ ст. ввійшли всі книги «П’ятикнижія Млісея», книги Ісуса Навіна, Суддів, книги
Царств і уривки з деяких інших старозавітних книг [4; 5].
У давньослов’янській, як і в будь-який іншій середньовічній християнській
літературі, більшим авторитетом користувалася патристика – твори римських і
візантійських богословів III–XI стст., які вважалися «батьками церкви». У цих творах
обґрунтовувалися й коментувалися догми християнської релігії, велася полеміка з
єретиками, викладалися основи християнської моралі [7].
Також стрімко поширилися твори видатного візантійського проповідника Іоанна
Златоуста, популярністю користувалися також твори візантійського проповідника
Григорія Богослова, Василія Кесарійського, автора популярної в середньовіччі книги
«Шестиднев», Афанасія Олександрійського – борця за догмати православ’я тощо.
Патріотична література відіграла важливу роль у формуванні етичних ідеалів нової
релігії [4; 5].
Отже, значення перекладів Біблії було для української культури дуже великим.
Надзвичайно різноманітний і в ідеологічному й у художньому сенсі склад біблійних
книг, створених у різні періоди протягом більш тисячоліття, включав досягнення
найрізноманітніших жанрів, починаючи з філософської лірики й закінчуючи військовою
повістю. Біблійні книги містили в собі фольклорні мотиви, казкові сюжети,
напівлегендарну історію єврейського народу, проповіді, космогонічні міфи, біографічні
оповідання, богословські трактати, ліричні пісні тощо.
У Х – ХІ стст. проходило активне формування національної мови Русі на базі
старослов’янської мови та місцевих народних говірок, однак релігійні тексти
продовжували перекладати на старослов’янську мову, яка згодом почала
використовуватися винятково під час церковних богослужінь і в колах мовознавців
отримала назву староцерковнослов’янської.
Також виховували в християнських чеснотах і пам’ятки іншого жанру – «Житія
Святих», оповідання про життя, страждання або благочестиві подвиги людей,
канонізованих церквою. У Київській Русі було перекладено багато візантійських житій,
збереглися списки або посилання багатьох авторів на житія Олексія, Людину Божію
(у якому було розвинено мотив зречення від земних благ і мандрів), Євстафія Плакіди,
Василя Нового, Сави Освяченого, Ірини, Антонія Великого, Феодори тощо.
Згідно з історичними дослідженнями, проведеними Б. В. Сапуновим, у XI ст.
Прадавня Русь користувалася десятьма старослов’янськими книгами, двадцятьма двома
староросійськими книгами й однією болгарською, отже, в XI ст. на Русі було 33 книги
[4]. Із цього можна зробити висновок, що перша книга з’явилася на Русі набагато раніше
XI ст., можливо, в VIII–X стст. Причиною появи інтересу прадавніх русичів до книги
могла бути тільки грамотність, а якщо книги – предмети для читання – з’явилися
приблизно в X ст., то логічно стверджувати, що й грамотність на Русі з’явилася в це ж
час [4].
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Л. Л. Нелюбін і Г. Т. Хухуні [3] припускають, що вже в Київській Русі існувало
мистецтво перекладу: «Иногда вопрос о том, где именно было переведено то или иное
произведение – в Киевской Руси или за ее пределами – вообще не поддается
однозначному разрешению, тем более, что на Руси могли работать и болгарские
книжники. В таких случаях можно говорить о едином фонде переводной литературы
славянских народов, принадлежавших к православному миру (подобно тому, как это
имело место с латиноязычными переводами на средневековом Западе» [3].
Говорячи про те, що перекладна література, що існувала на Русі, відрізнялася
досить великими жанровим різноманіттям [3], автори відзначають розповсюдження
світської за змістом літератури, хоча й насиченої релігійними повчаннями. За ними:
«древнерусский переводчик, стремясь сделать текст более доступным и понятным для
читателей, в ряде случаев изменял порядок слов по сравнению с греческим текстом,
вносил в последний отдельные элементы привычного быта, распространял описание
боевых эпизодов…» [3]. Усе це робилося, безсумнівно, для того, щоб перекладена
книга отримала поширення.
При поясненні причин інтересу, що так широко з’явився на Русі, до книги не можна
виключати вплив політичних і культурних міждержавних відносин. Жодна цивілізація
не розбудовувалася ізольовано від інших, спираючись лише на власні ідеї. У системі
багатогранних і інтенсивних міжнародних культурних зв’язків Прадавньої Русі рукописна
книга займала досить істотне місце [4].
Отже, перекладна література, що влилася до української літератури до X–XIII стст.,
відповіла, насамперед, класовим потребам феодалів, допомагала визначенню класової
особи літератури феодального періоду. Вона сприяла становленню в літературі
церковної ідеології, яка принесла із собою ряд нових жанрів: житія, проповіді, різні
види церковних пісень тощо. Ці нові жанри також сприяли утвердженню церковної
ідеології. Нарешті з перекладною літературою були перенесені на Русь ряд способів
вираження цієї церковної ідеології: в окремих прийманнях риторичного мистецтва,
окремих сприйнятті зображення внутрішнього стану християнських подвижників тощо.
Нарешті, перекладна література сприяла утвердженню в українській літературі ряду
образів, символів, метафор, що відтворювали церковну ідеалістичну систему.
Однак перекладна література була сприйнята на Русі далеко не пасивно.
Перекладна історична література була, головним чином, представлена й двома
хроніками, що відображали два різні напрями візантійської історичної думки: одна
хроніка – це «Хроніка Іоанна Малали з Антнохін» – прагнула примирити античність і
античну історію із християнством, а інша – «Хроніка Георгія Амартола» («Грішника»,
тобто ченця) – висвітлювала історію винятково з релігійної точки зору. Крім цих двох
хронік, на Русь потрапляли й інші історичні твори менш значні за обсягом і змістом.
Детальне вивчення різних редакцій перекладів візантійських хронік показує, що
переклади ці відразу ж використовувалися для більших творів зведеного характеру у
всесвітній і українській історії. Київські переписувачі завзято й наполегливо
розширювали матеріал цих хронік усе новими й новими історичними здобутками, які
включалися до їхнього складу для найбільш повного висвітлення всесвітньої історії.
Одночасно київські перекладачі й переписувачі скорочували їхні риторичні частини,

19

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІХ – ХІІІ СТОЛІТЬ
У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

викидали морально-філософські міркування. Так, на підставі перекладного матеріалу
було складено на Русі великий зведений твір з всесвітньої історії – «Елінський і
Римський літописець». Основу «Елінського й Римського літописця» становили
перекладні візантійські хроніки – Іоанна Малали, Георгія Амартола і «Короткий
Літописець» патріарха Ничипора [2; 3; 4; 5; 6].
Особливо виділяються «Хроніка Георгія Амартола» і «Хроніка Іоанна Малали».
У першій викладаються події світової історії з орієнтацією на церковну історію. Друга
відрізняється від першої невибагливим стилем, вона була складена в VI ст. Малалою –
сирійцем за походженням, який прийняв грецьку культуру. Малала переказує деякі
античні міфи, історію Троянської війни, досить докладно висвітлює римську історію,
приділяючи, однак, основна увага історії Візантії [2; 3; 4; 5; 6].
«Хроніка Іоанна Малали» була перекладена з грецької на слов’янську мову
наприкінці X – поч. XI стст. Незважаючи на те, що цей твір світського характеру, в
перекладі використано методи, характерні для перекладу сакральної літератури:
послівний, поморфемний і морфемно-лексемний. До кожної кореневої морфеми
грецького слова підбиралася відповідна за семантикою коренева морфема
слов’янського слова – такий спосіб перекладу називається поморфемним; або кожна
коренева грецька морфема передавалася окремим словом – такий спосіб перекладу
називається морфемно-лексемним [1; 9]. У деяких випадках у перекладі відзначаються
невеликі відступи від жорсткої послівної і поморфемної схеми. Зустрічаються також
еквіваленти, що утворюють вільні словосполучення, не повторюють ні структуру, ні
граматичні особливості грецького оригіналу і лише приблизно передають його
семантику. Дослідники не прийшли до єдиної думки з приводу того, де було перекладено
ці хроніки – у Болгарії чи Русі, хоча перевага віддається припущенням щодо
болгарського походження перекладів [2; 3; 4; 5; 6].
Творче ставлення до цих хронік укладачів «Елінського й Римського літописця» є
очевидним хоча б з того, що вони, не обмежуючись матеріалами цих хронік,
допрацьовували їх, доповнюючи вставками, замінами й уточненнями іноді на підставі
джерел цих самих хронік для того, щоб більш точно й докладно представити події
всесвітньої історії. Так, наприклад, у тих випадках, коли в тексті Амартола або Малали
було скорочено більш докладні оповідання відповідних місць біблійних книг, укладачі
замінювали текст Амартола й Малали текстом біблійних книг. Замість оповідання
хроніки Іоанна Малали про Олександра Македонського укладачі вставляли уривок з
іншого джерела [2; 3; 4; 5; 6].
В епоху пізнього середньовіччя, за часів монгольської навали переклади
продовжували відігравати значну роль у культурному розвитку Русі. Було перекладено
інші частини з Біблії, а численні невдалі попередні переклади було виправлено, або
перероблено. Розвиток міжнаціональних контактів країни призвів до появи перекладів
індійських, латинських, давньоєврейських і грецьких джерел. У цей період робляться
спроби використовувати в перекладах українську мову, що формувалася на той час.
Особливо це було помітно у політичних і ділових перекладах, кількість яких різко зросла
у середні віки.
Незважаючи на найтяжчі для Русі наслідки монголо-татарської навали, культурне
життя, культурні контакти не припинилися. Багато перекладів потрапляло на Русь з інших
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слов’янських земель, але тепер уже в основному зі слов’янських районів Далматинського
узбережжя. Крім візантійської, тут відчувався вплив італійської культури і через неї,
далі, – західноєвропейської. Перекладні твори, які датувалися др. пол. XIII ст.,
відповідали настроям епохи. Це були пам’ятки утопічного і есхатологічного характеру.
Таким чином, історія перекладу значною мірою пов’язана з історією літератури
та з історією культури і, більш того, являє собою явище культури як таке. Будучи
унікальною сферою мовної діяльності, де поєднуються одна з одною не тільки різні
мови, але й різні культури, а часом і різні цивілізації, переклад постає як потужний
культуроутворюючий фактор, фактор взаємовпливу і взаємозбагачення культур [9].
Отже, кожна національна література затверджує свою традицію сприйняття й
засвоєння іноземної літератури. Для української літератури відправною віхою щодо
цього стали літератури Болгарії та Візантії.
Література:
1. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / Комиссаров В. Н. –
Москва : Высшая школа, 1990. – 253 с. 2. Мещерский Н. А. Источники и состав древней
славяно-русской переводной письменности IX–XVвеков : учеб. пособ. / Мещерский Н. А. –
Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1978. – 112 с. 3. Нелюбин Л. Л. Наука о переводе. История и
теория с древнейших времени до наших дней / Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. – Флинта,
МПСИ ; Москва, 2008. – 416 с. 4. Сапунов Б. В. Книга в России 11–13 вв. / Сепунов Б. В. –
Москва : Наука. – 241 с. 5. Семенец О. Е. СЗО История перевода / : учеб. пособ. /
О. Е.Семенец. А. Н. Панасьев – К. Изд-во при Киев, ун-те, 1989. – 296 с. 6. Соболевский А.
М. Особенности русских переводов домонгольского периода / А. М. Соболевский //
Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л., 1980, с. 134–147. 7. Творогов О. В.
Древнерусская книжность XI–XIII веков: (О Каталоге памятников) / О.В. Творогов –
Духовная культура славянских народов: Литература. Фольклор. История. Л., 1983. с. 5–18.
8. Русская литература Х–XVII веков: заключение // История русской литературы / гл. ред.
Д. Д. Благой. – Москва ; Л., 1958. Т. 1: Литература Х–XVIII веков. – С. 369–377. 9. Швейцер А.
Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / Швнйцер А. Д. – Москва : Наука, 1988. –
216 с.

21

ВИЯВЛЕННЯ І АНАЛІЗ АКУСТИЧНИХ ПОДІЙ В ЕЛЕКТРОННІЙ МУЗИЦІ
(НА ПРИКЛАДІ «МОТУС» А. ЗАГАЙКЕВИЧ)

УДК 781.983
Бондаренко Андрій Ігорович,
здобувач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
концертмейстер кафедри музичного мистецтва
Київського національного університету культури і мистецтв

ВИЯВЛЕННЯ І АНАЛІЗ АКУСТИЧНИХ ПОДІЙ В ЕЛЕКТРОННІЙ
МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ «МОТУС» А. ЗАГАЙКЕВИЧ)
Роботу присвячено проблематиці аналізу творів електронної музики, що
розглядається як особливий напрям музичного мистецтва. На прикладі аналізу
твору А. Загайкевич «Мотус» продемонстровано можливості застосування
спектрального частотного та панорамного аналізу для виявлення та аналізу
акустичних феноменів в електронній музиці.
Ключові слова: електронна музика, аналіз музичних творів, акустика.
Работу посвящено проблематике анализа произведений электронной музыки,
которая рассматривается как особое направление музыкального искусства. На
примере анализа произведения А. Загайкевич «Мотус» продемонстрированы
возможности применения спектрального частотного и панорамного анализа для
выявления и анализа акустических феноменов в электронной музыке.
Ключевые слова: электронная музыка, анализ музыкальных произведений,
акустика.
The issue of this paper is an analysis of electronic music which is considered as a
specific form of music. The possibility of using spectral frequency and panoramic analysis
for detection and analysis of acoustic phenomena in electronic music is demonstrated
within an analysis of the work «Motus» bу A. Zagaykevych.
Key words: electronic music, analysis of musical works, acoustics.
Складність аналізу творів електронної музики складається з двох основних
проблем.
Перша полягає в тому, що твори електронної музики як правило не фіксуються їх
авторами у вигляді нотного тексту, тоді як єдиним способом її фіксації є звукозапис.
Відтак, дослідник не має можливості оперувати з авторським текстом як документом,
що в текстовій формі фіксує передбачені композитором звукові події.
Друга проблема полягає в тому, що сам музичний матеріал електронної музики
не завжди передбачає навіть можливість відображення або реконструкції у формі
нотного тексту в силу своєї специфіки.
Шляхи до вирішення цих двох проблем були вказані українським музикознавцем
Г. Когутом, який ввів у музикознавчий обіг поняття «акустичної події» [2]. Г. Когут
розглядає акустичну подію як «будь-яке акустичне явище, яке відображається в нашій
свідомості», і запропонував використовувати такі акустичні об’єкти в якості об’єктів
дослідження.
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На наш погляд, запропонований Г. Когутом метод потребує подальшої розробки.
Зокрема, описаний Г. Когутом аналіз осцилограми слід доповнити аналізом спектра
звука. З одного боку, цей метод дає змогу виявляти акустичні події, які можуть бути
невидимими на осцилограмі, з іншого – дає змогу ці події охарактеризувати за
особливістю їх спектра. Тому метою статті є подальша розробка методів виявлення
акустичних подій.
В якості об’єкту аналізу ми обрали один з найвизначніших творів вітчизняної
електронної музики – «Мотус» А. Загайкевич (2005). Деякі твори цієї композиторки
вже ставали об’єктом дослідження (наприклад, [3], [4], [5], [6]), проте обраний нами
твір детально ще не досліджувався. Ми ставимо своїм завданням виявити акустичні
події в цьому творі та проаналізувати їх.
Для аналізу ми використовуватимемо звуковий редактор Adobe Audition 3.0, який
надає можливості дослідити різні властивості звуку за допомогою таких інструментів
як спектральний, панорамний і фазовий аналіз. Ці інструменти допоможуть нам не тільки
виявляти окремі акустичні події, але й аналізувати їх характеристики.
Відзначимо, що «класичні» властивості музичного звуку – «висота», «тембр»,
«амплітуда» і «тривалість» в електронній музиці набувають дещо іншого змісту. Перш
за все, йдеться про взаємозв’язок висоти і тембру, що не дозволяє розглядати ці поняття
як окремі. В якості об’єднуючого терміна для цих понять, слід за Г. Когутом,
використовуватимемо термін «спектр». По-друге, мусимо додати такий параметр як
«просторова локалізація звуку», на важливість якої звертав увагу ще К. Штокгаузен [7].
Зазначимо також, що згадані нами методи аналізу звуку давно використовуються
у звукорежисерській практиці, наприклад, для досягнення оптимальної прозорості
звучання або вилучення небажаних сторонніх звуків. Принцип роботи і застосування
вказаних методів у звукорежисурі описані у відповідних керівництвах (наприклад, [8],
[9], [10]). Втім наш аналіз звукових феноменів матиме іншу мету – проаналізувати звукову
палітру й драматургію цілісної композиції конкретного твору.
Проаналізуємо характер звукового матеріалу, використаний композитором,
застосовуючи методи спектрального аналізу звукових подій.
Під «звуковою подією» розумітимемо певний фрагмент звучання, що має сталі
характеристики і може бути розпізнаний як окремий об’єкт цілісної звукової тканини.
З точки зору техніки створення електронного твору кожна звукова подія відповідає
включенню певного синтезатора (або віртуального електронного інструмента) з певним
набором параметрів. Ці параметри можуть як повторюватися, так і видозмінюватися
від одного включення до іншого, що, відповідно, сприйматиметься як повторення або
видозмінення одного певного звукового феномену.
Як правило автори електронних творів не публікують (і навіть не зберігають)
детального плану включення інструментів. У той же час, навіть наявність такого
деталізованого плану із зазначенням параметрів синтезу не позбавила би дослідника
необхідності виконати слуховий і комп’ютерний аналіз кожного з синтезованих звуків.
Додатково зазначимо, що окремі віртуальні інструменти можуть підключатися
одночасно, і, відповідно, звукові події можуть нашаровуватися одна на іншу практично
в необмеженій кількості, приблизно так само, як в симфонічній музиці нашаровуються
різні інструментальні партії.
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У представленому аналізі ми обмежимося винятково слуховим аналізом і
допоміжними інструментами звукових редакторів – спектрального, панорамного,
фазового аналізу й осцилограми.
Проведений нами аналіз твору дозволяє виявити шість типів звукових феноменів
за їх спектральною характеристикою.
1. Шумоподібні звуки. Характеризуються відносно рівномірним розподіленням
енергії звуку на певній ділянці спектра звуку. На відміну від названих «суцільних шумів»,
використовувані в «Мотусі» шуми виявляють певні широкі ділянки максимумів і
мінімумів спектра, тому уникатимемо терміну «шуми». У творі можна умовно виділити
високочастотні шуми – на частотах 10 – 20 кгц (1а), середньочастотні (1б) і
низькочастотні (1в). Наприклад, аналіз спектра звукового сигналу на 4-й секунді (мал.
1) виявляє два широкосмугові максимуми в діапазонах 3,4 – 4,6 кгц і 4,9 – 5,4 кгц, тоді
як у діапазоні 4,6 – 4,9 кгц виявляє локальний мінімум. Подібна розподіленість
максимумів і мінімумів спостерігається практично в усіх використаних шумоподібних
звучаннях, що дозволяє нам назвати їх шумоподібними, проте не дозволяє – «шумами».

2. Структуровані звукові масиви, що за характером спектра займають проміжну
позицію між шумоподібними і мультифонічними звуками. Як і шумоподібні звуки, вони
можуть займати ширшу або вужчу ділянку спектра у верхній або нижній його ділянці.
Їх спектр характеризується більшими перепадами між мінімумами й максимумами,
проте їх роздрібненість ще не дозволяє говорити про виділення окремих спектральних
смуг. Наводимо приклад високочастотного звукового масиву зі структурованим
підйомом на ділянці спектра від 2 – 16 кгц (мал. 2).

3. Cконцентровані звукові об’єкти, що займають вузьку ділянку спектра і тому
доволі чітко ідентифікуються за звуковисотністю. У «Мотусі» – це переважно
короткотривалі звуки в діапазоні близько 1,5 – 3 кгц, що відповідає третій – четвертій
октавам, такі звуки можуть нагадувати (і, ймовірно, використовуватися для імітації)
співу птахів. У той же час ці об’єкти не є простими тонами – їх спектральні смуги є
занадто широкими.
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Наводимо фрагмент спектрограми, в якому виявляємо послідування трьох
звукових феноменів – високочастотного шуму, послідовності концентрованих об’єктів
на частотах 1,5 – 2,5 кгц і структурованого масиву на середніх частотах (23 – 26 секунди
твору, мал. 3).
4. Мультифонічні тони характеризуються декількома чітко вираженими
спектральними смугами, проте, на відміну від звичайних тонів, вони не утворюють
гармонічного ряду і в результаті ідентифікація основного тону є утрудненою або й
неможливою. Інакше їх можна назвати звуками з «негармонічними спектрами». На мал.
4 представлено спектрограму мультифонічного звуку, що виникає на 3,12 секунді твору.
Ця спектрограма дещо нагадує спектрограми музичних тонів з визначеною висотою
звуку, проте максимуми не складають в гармонічну послідовність навіть у наближенні.
Обчислення показують, що якщо рахувати перший максимум (105 гц) як основний тон,
а наступні як його обертони, то послідовність обертонів у їх відношеннях до основного
тону складе таку послідовність чисел: 1; 1,3; 3,3; 3,7; 8,0; 10,4; 12,6; 13,7; 18,1; 18,4….
Суб’єктивно цей тон може сприйматися як насичений обертонами тон сі великої октави
(123,47 гц), що приблизно відповідає арифметичному середньому між першими двома
максимумами на спектрограмі, проте лише в грубому наближенні.
5. Музичні тони, що характеризуються гармонічними спектрами. Наприклад, на
5 хвилині 52-й секунді звучання виникає тон «соль» першої октави, спектрограма якого
виявляє 5 чітких ліній (мал. 5).

При детальному аналізі, щоправда, виявляємо, що основний тон тут розщеплено
на два максимуми – частотою 376 гц і 398 гц, що відповідає приблизно інтервалу малої
секунди, а обертони вибудовують послідовність з відношеннями частот 5:4:3:2 по
відношенню до середнього арифметичного між зазначеними максимумами, що складає
387,6 гц (що є, строго кажучи, на 4,4 гц нижче, ніж звук «соль» першої октави). Ця
різниця в частотах основних тонів утворює вібрацію, яку на спектрограмі ми
спостерігаємо як хвилясту лінію. Таким чином, межу між групи «мультифонічних» до
групи музичних тонів слід вважати достатньою мірою умовною.
6. Окремо слід виділити групу звуків з рухомими спектрами, що утворюють на
спектрограмі поодинокі або паралельні діагональні лінії. Такі звуки можна співвіднести
з «промодульованими іншими сигналами спектрами» в класифікації Г. Когута. На мал.
6 представлено фрагмент спектрограми, що відображає декілька діагональних ліній,
що перетинаються. У термінах теорії музики це – одночасне звучання кількох звуків,
що змінюють свою звуковисотність («глісандують»), причому, якщо одна група звуків
глісандує у висхідному русі, то інша – у низхідному. Кут, який утворює діагональна
лінія із віссю абсцис, відображає швидкість, з якою звук глісандує.
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Окрім того, в групі мультифонічних і структурованих звуків доцільно виділити
окремі типи звуків за їх тривалістю або характером амплітудної обвідної.
Так, з масиву мультифонічних звуків, вирізняються:
4а. Тяглі звуки – з м’якою атакою, фазою затримки і м’яким затуханням.
4б – 4в. Звуки з чітко-вираженою атакою, що одразу ж переходить у фазу затухання.
У цьому творі ми виділили «дзвоноподібні» (мал. 7; 3 хв 12 сек) та «фортепіано подібні»
(мал. 8; 5 хв 36 сек) звуки за аналогією з відповідними акустичними інструментами,
хоча ця аналогія є доволі суб’єктивною. Дзвоноподібні звуки (4б) характеризуються
дещо довшою й більш рівномірною фазою затухання, тоді як у «фортепіаноподібних»
(4в) швидше затухають основні тони, тоді як амплітуда обертонових частот деякий
час виявляє коливальний процес.

4г. Звуки з «реверсною обвідною», тобто звуки, характер амплітудної обвідної
яких нагадує обернену амплітуду дзвону і характеризується поступовою атакою з
наростаючою інтенсивністю і швидким затуханням після досягнення максимуму.
7. «Пуантилістика» – до цієї групи ми відносимо групи короткотривалих звукових
феноменів, що слідують один за одним з достатньо великою швидкістю і тому, попри
можливість виділити окремі компоненти, сприймаються радше як цілісні звукові
комплекси. Тим не менш, спектральний аналіз дає можливість проаналізувати складові
пуантилістичних масивів і виділити серед них принаймні три групи відповідно до
наведених нами вище типів 2, 3 і 4 – з високочастотних структурованих звукових масивів
(7а), сконцентрованих об’єктів на середніх частотах (7б) і низькочастотних
мультифонічних звуків (7в).
Окрему увагу слід звернути на взаємодію звуків окремих типів. Як слуховий аналіз,
так і спектрограми дозволяють виявити нашарування звукових феноменів, причому як
однотипних, так і різнотипних. Кількість нашаровуваних феноменів може варіюватися,
проте найбільш частим випадком є нашарування тяглих шумоподібних і більш
короткотривалих мультифонічних об’єктів. Рідше нашаровуються тяглі та
короткотривалі мультифонічні об’єкти (наприклад, зона 3:12-3:15) або одночасно
шумоподібні, мультифонічні і пуантилістичні (наприклад 9:10-9:20). Прозорість
нашарувань досягається не тільки використанням різних звуковисотних ділянок спектра,
але й розшаруванням за просторовою локалізацією. Наприклад, у зоні 3:12-3:15
мультифоніка з дзвоноподібною атакою зосереджена на правому каналі, тоді як з
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реверсною – на лівому, завдяки чому попри перекриття звуковисотних ділянок, ці дві
події в акустичному полі не перетинаються. Інколи просторова локалізація
використовується і як самостійний засіб виразності, наприклад, на 1:50–1:54 панорамна
спектрограма дозволяє виявити низькочастотний об’єкт, що рухається з правого каналу
(+90%) в лівий (-90%), а потім змінює напрямок руху в зворотному (досягаючи – 60%).
Що стосується часової організації взаємодії, то її аналіз виявляє уникнення
жорсткої регламентації та використання періодичних структур. У термінах класичної
теорії музики це означає неможливість застосування музичного розміру та речитативний
характер розгортання окремих мелодичних ліній. Такий підхід вважаємо досить
характерним для творчості А. Загайкевич та її ідеї «позбавлення ритмічної тканини
сильних долей, тяглістю її за аналогією з людською мовою» [4, с. 142].
Винятками є пуантилістичні фрагменти або наближені до них швидкі послідовності
мультифонічних феноменів, що виявляють рівномірність включення окремих об’єктів.
Утім тривалість таких об’єктів не перевищує кількох секунд, а їх включення
відбуваються відносно рідко.
Тепер, використовуючи наведену нами класифікацію і враховуючи описаний
характер взаємодії однотипних і різнотипних звукових феноменів, можна умовно
представити драматургію усього твору наступною схемою, де знаками «1» позначено
першу появу, «е» – епізодичні включення, «+» – часті включення і «++» – розширене
використання того чи іншого типу звуків. Сірим кольором виділено кульмінаційні зони.
Таблиця 1
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Попри те, що ця схема є лише умовним наближенням до реальної партитури (точна
схема потребувала б опису кожної секунди твору і, відповідно, не могла би бути
представленою у форматі нашої роботи), можна перейти до ототожнень щодо
драматургії твору в цілому:
1. Різні типи звукових феноменів підключаються поступово, починаючи від
простіших за структурою.
2. Підключення складніших за структурою звукових феноменів відбувається
здебільшого в кульмінаційних моментах.
3. Присутність різних типів звукових феноменів має діалогічний характер, причому
простіші за структурою представлені частіше, тоді як складніші – епізодично.
4. Фінал твору є своєрідним драматургічним підсумком для розвитку кожного з
феноменів – звукові об’єкти динамізуються як в амплітудному, так і часовому вимірах,
переходячи із розряду поодиноких об’єктів у розряд пуантилістичних нашарувань.
5. Звуковий простір після 9:57 є відзвуком, в якому найдовше відмінюють
низькочастотні звукові масиви.
Аналіз акустичних подій демонструє широкі можливості для вивчення творів
електронної музики, що не піддаються традиційним методам музичного аналізу і не
можуть бути описані у класичних термінах музичної теорії. В перспективі аналіз
акустичних подій може бути застосований і для дослідження стильових особливостей
творчості того чи іншого автора або композиторської школи. Такий аналіз дозволить
отримати відповіді і на більш складні концептуальні питання, насамперед питання щодо
діалектики традиційного і новаторського в такому новітньому музичному напрямку, як
електронна музика.
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На основі матеріалів місцевої преси у статті аналізується виставкова
діяльність Товариства пересувних художніх виставок у Єлисаветграді наприкінці
ХІХ – на поч. ХХ ст. Зокрема досліджуються організаційні умови художньовиставкової діяльності товариства у місті. З’ясовується вплив виставок на
культурно-мистецьке життя міста і на мистецтво в цілому.
Ключові слова: Товариство пересувних художніх виставок, Єлисаветград,
освіта, художня культура, мистецтво.
На основе материалов местной прессы в статье анализируется выставочная
деятельность Товарищества передвижных художественных выставок в
Елисаветграде конца XIX – нач. ХХ в. В частности исследуются организационные
условия художественно-выставочной деятельности товарищества в городе.
Выясняется влияние выставок на культурно-художественную жизнь города и на
искусство в целом.
Ключевые слова: Товарищество передвижных художественных выставок,
Елисаветград, образование, художественная культура, искусство.
The article present on the material in the local press the exhibition activities
Peredvizhnikov in Elisavetgrad on the late XIX – early XX century. Specifically studied
organizational terms of artistic and exhibition activity in society. It turns out the impact
of exhibitions on cultural and artistic life of the city and the arts in general.
Key words: Peredvizhniki, Yelisavetgrad, education, art and culture, art.
Важливу роль у консолідації художніх сил і активізації мистецького життя
провінційних міст в 70–90-х рр. ХІХ ст. відігравало Товариство пересувних художніх
виставок, яке було створено за ініціативи І. М. Крамського у Петербурзі та на
ідеологічних засадах об’єднувало російських і українських художників. Визначальною
у діяльності товариства була просвітницька місія серед простого народу: влаштування
безкоштовних пересувних виставок по всій території Російської імперії, які
популяризували нове демократичне реалістичне мистецтво. Ці виставки формували
світогляд і визначали атмосферу художнього життя міст, де вони проходили.
Передвижники підтримували місцевих митців, стимулювали діяльність художніх шкіл,
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товариств, виставкову діяльність, чим сприяли успішному становленню й розвитку
українського образотворчого мистецтва.
Діяльність Товариства пересувних художніх виставок розглядалася в
узагальнюючих працях російських дослідників: Ф. С. Рогінської [17], Н. А. Єзерської
[9], Е. П. Гомберг-Вержбинської [5], Г. К. Бурової [2] та ін. Серед українських
дослідників слід виділити П. І. Говдю [8], О. М. Коваленко [10], Л. Г. Членову [18],
однак цими авторами Єлисавеград згадувався лише побіжно і увага в основному
зосереджувалася на вивченні діяльності товариства у великих культурних центрах. За
межами наукових досліджень все ще залишається регіональний пласт українського
мистецтва і культури, без вивчення якого загальна картина художнього життя України є
неповною і недостатньо об’єктивною.
Першу пересувну виставку після Петербурга і Москви організатори Товариства
пересувних художніх виставок направили до Києва і Харкова, згодом до цих міст
долучилися Одеса, Полтава, Катеринослав і Єлисаветград. Те що V виставка товариства
у 1876 р. відвідала Єлисаветград, сталося майже випадково і було пов’язано із
відкриттям цієї виставки у Одесі, яка тоді перебувала у стані підготовки до оборони у
війні з Туреччиною. Відвідувачів на виставці майже не було, тому організатори
скоротили термін перебування виставки у цьому місті і направили її до Єлисаветграда
[4, с. 27, 29].
У Єлисаветграді для виставки було виділено просторе приміщення Дворянського
зібрання, а ця визначна подія у культурному житті міста була відмічена в місцевій газеті
«Елисаветградский вестник» 24 і 31 жовтня 1876 р. двома короткими повідомленнями
про відкриття і закриття виставки також писали, що цю виставку відвідало всього 800
глядачів [3, с. 3]. У порівнянні з іншими містами ця цифра для організаторів виставки
була невтішною і прибуток від неї навіть не відшкодував витрати на перевезення, скоріш
за все саме тому п’ять наступних років організатори обминали Єлисаветград.
У зв’язку з цим члени місцевого Товариства поширення грамотності і ремесел
звернулися до художника П. О. Крестоносцева, який був близьким до кола передвижників
і нещодавно переїхав з Петербурга до Єлисаветграда, з проханням, щоб він особисто
поклопотався перед головним управління Товариства пересувних виставок про
відвідування їх виставками міста. Єлисаветградська громада зобов’язувалася взяти на
себе всі витрати за проїзд, облаштування і утримання виставок [6, с. 3].
Завдяки старанням громадськості міста вже Х виставка Товариства передвижників
1882 р. направилася до Єлисаветграда, у місті вона була другою.
За даними видань «Товарищество передвижных художественных выставок:
Письма, документы 1869–1899» та «Передвижники і Україна» [4, с. 3] відомо, що у
Єлисаветграді було проведено 20 пересувних виставок, однак в одній із місцевих газет
«Голос Юга» була замітка: «З наявних у нас відомостей люб’язно повідомлених нам
правлінням товариства пересувні виставки відвідали Єлисаветград 12 разів: у 1876,
1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, і останній раз в 1896
році» [14, с. 3]. У цій публікації не було відомостей про виставку 1895 р., мабуть, її
пропустив автор статті, в іншому випадку можна вважати, що у місті відбулося
19 пересувних художніх виставок.

30

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ПЕРЕСУВНИХ ХУДОЖНІХ ВИСТАВОК І ЙОГО ВПЛИВ НА ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ
ЄЛИСАВЕТГРАДА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВІНЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ

Протягом усієї своєї діяльності передвижники приділяли значну увагу залученню
на свої виставки учнівської молоді. Особлива увага приділялася учням рисувальних
шкіл, які користувалися правом відвідувати виставки за незначну плату або ж зовсім
безкоштовно. Крім безкоштовного входу, учням дозволялося копіювати прямо в залі
картини, які були представлені в експозиції, коли там не було глядачів.
У місті П. О. Крестоносцевим були організовані Вечірні рисувальні і креслярські
класи, які були відкриті на громадських засадах для всіх бажаючих. Про одну із виставок
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розпорядник, художник П. А. Івачов, писав до Харкова у листі до О. О. Потебні:
«Єлисаветградці зустріли виставку досить привітно, дали прекрасне приміщення в
Дворянському клубі, і відвідувачів було 2250 чол. Збір – 540 руб., а дивіденду
залишилося 288 руб. Більшого вимагати не можна з цього маленького міста (...). Зате
в них є при земському реальному училищі прекрасна Рисувальна школа, що й не снилося
Харкову. Учнів 60 осіб... Вчителем академік Крестоносцев» [19, с. 41]. Це свідчення
високої оцінки діяльності Вечірніх рисувальних і креслярських класів, адже Харківська
рисувальна школа, відкрита ще значно раніше (1869 р.), разом з Київською та Одеською
вважалася на той час чи не однією із кращих [4, с. 27].
Піклуючись про поліпшення художньої освіти в провінції, передвижники надавали
місцевим художнім школам допомогу, дарували оригінали робіт видатних художників.
У документації єлисаветградських Вечірніх рисувальних і креслярських класів є
супроводжуючий лист завідуючого пересувними виставками П. А. Івачова про те, що
класам були подаровані картини: «Грузчик» і «Вітряк» роботи В. Д. Поленова; три етюди
з натури художника О. О. Кисельова; «Старець» М. О. Ярошенка та «Кримський вид»
Ю. Ю. Волкова [7, с. 41]. Очевидно, що згодом додалися й інші твори, але на сьогодні
відомостей про це немає.
Преса стверджувала, що діяльність Товариства була надзвичайно корисним явищем
в громадському житті міста, адже завдяки йому твори мистецтва його мешканці бачили
в оригіналах, а не в репродукціях; тобто нарівні з жителями великих культурних центрів
глядачі знайомилися з досягненнями та успіхами реалістичного мистецтва. ХІ-та
виставка Товариства пересувних художніх виставок експонувалася у Єлисаветграді Після
цього виставка побувала у Києві та в інших містах. Напередодні приїзду виставки до
Одеси у місцевій газеті з’явилася замітка «XI передвижная выставка в Елисаветграде»,
звідки нам стає відомо, які твори були представлені тоді на виставці. Так, тоді вперше
демонструвались такі шедеври як «Хресний хід у Курській губернії» І. Ю. Рєпіна та
«Меншиков у Березові» В. І. Сурикова, які згодом були закуплені з цієї виставки
П. М. Третяковим; були названі також як автори І. М. Крамськой, К. Є. Маковський,
І. І. Шишкін, В. Д. Полєнов, М. О. Ярошенко [16, с. 143].
ХІІ-а виставка Товариства пересувних художніх виставок 1884 р. проходила в
Єлисаветграді з 7 до 20 жовтня 1884 р. У пресі було вміщено схвальний відгук про
виставку, анонімний автор також підкреслював важливу роль пересувних виставок у
ознайомленні провінційної публіки з кращими творами реалістичного напряму та
розвитку художнього смаку у місцевого населення [15, с. 3]. Розпорядником цієї
виставки був Є. М. Хруслов, він писав у листі з Єлисаветграда до О. О. Кисельова,
оцінюючи можливості придбання картин місцевими жителями: «Шанувальники живопису
тут є, – на жаль, не грошовиті тільки». Тоді з цієї виставки у Єлисаветграді була закуплена
лише одна маленька картина В. К. Менка «Рання весна» за 150 р., яку придбав
московський купець Бакланов [4, с. 36].
У тодішній періодиці про Х виставку було надруковано статтю, автором якої був
П. О. Крестоносцев. Як художник-педагог, він розумів необхідність проведення
різноманітних виставок для виховання молоді і наголошував, що виставки – це не тільки
прекрасне свято мистецтва, але й унікальна можливість для учнів безпосереднього
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навчання у найкращих майстрів живопису. Тому і мав угоду з організаторами виставок
про те, що його учні Вечірніх рисувальних і креслярських класів завжди організовано
й безкоштовно «по квитках Крестоносцева» відвідували ці виставки [8, с. 3].
ХV виставка Товариства пересувних художніх виставок 1887 р. експонувалася в
Єлисаветграді наприкінці вересня – на поч. жовтня. У газеті «Елисаветградский вестник»
про неї була надрукована невелика замітка – «XV передвижная виставка картин». «Якщо
Магомет не йде до гори, тоді гора йде до Магомета», – так висловився про
передвижників у провінції невідомий автор. Як свідчить кількість проданих квитків
(1270), виставка не користувалася успіхом, тож наступні три роки виставки оминали
місто. У деякій мірі можна говорити, що місцева глядацька публіка була інертною,
однак містяни прикладали максимум зусиль, щоб повернути виставки до Єлисаветграда.
До відкриття XVIII виставки у місті було видано її каталог «Каталог XVIII
передвижной выставки... Елисаветград, 1890 г.». І порівняно з попередніми виставками,
її експонування значно частіше висвітлювалося на сторінках місцевої періодики, щоб
максимально привернути увагу жителів міста. Ця виставка для міста була особливою
для містян ще й тому що на ній були представлені твори єлисаветградських художників:
«Етюд» Ф. С. Козачинського та «В околицях По» І. П. Похитонова, який тоді жив у
Франції і передав роботу для експонування на виставках передвижників [4, с. 3].
Наступна ХІХ-а виставка Товариства пересувних художніх виставок 1891 р.
відкрилася в Єлисаветграді 22 жовтня і тривала до 14 листопада. До виставки у місті
знову було випущено ілюстрований «Каталог XIX–й передвижной выставки картин
Товарищества передвижных виставок. Елисаветград, 1891 г.», за яким видно, що на
виставці було представлено 170 картин, авторами яких було 33 члени Товариства і 46-и
експонентів.
Виставки передвижників організовувалися завдяки сподвижницькій праці
громадськості, місцевих чиновників вони переважно не цікавили і викликали
незадоволення, коли треба було долучатися до їх організації. Найбільше проблем
виникало у зв’язку із перевезенням виставок залізницею, а також віднайденням
приміщень для них. Часто проблемою ставала дуже висока ціна, виставлена за оренду
приміщень, яка, зазвичай, становила в середньому 10 % від вхідної плати. Такі
перешкоди часто не давали можливості розгортати експозиції виставок в повному
обсязі. Тож часто у провінційні міста прибувало 40–80 % експонатів, від кількості
експонатів, які виставлялися у Петербурзі чи Москві.
ХХІ виставка Товариства пересувних художніх виставок 1893 р. експонувалася в
Єлисаветграді з 2 по 14 жовтня. Прикметно, що на цій виставці кількома творами було
представлено й українську тематику. Це були картини «Гадання» М. К. Пимоненка а
також «Хутірець Полтавської губ» та «Дівчинка з Малоросії» М. Г. Бодаревського [18, с. 8].
Найуспішнішою у Єлисаветграді стала XXVI виставка Товариства пересувних
художніх виставок, яка експонувалася з 4 до 15 листопада 1898 р. Відомо, що цю
виставку у Києві оглянуло 6374 ос.; у Харкові – 5530 ос.; у Полтаві – 1294 ос. У
Єлисаветграді на цій виставці побувало 1925 жителів міста (тоді тут проживало 60963,6
жителів). Значний інтерес публіки був викликаний, тим, що на відміну від попередніх
виставок, вона була більш різножанрова – експонувався майже 200 полотен, на прикладі
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яких глядачі побачили живопис двох зовсім різних художніх шкіл – представників
північної Петербурзької школи (М. В. Нестеров, В. М. Васнецов, В. О. Сєров, І. І. Шишкін,
І. І. Левітан) і південної Одеської школи (К. К. Костанді, М. Д. Кузнецов, П. О. Нілус,
Г. С. Головков). Український колорит виставки створювали світлі та романтичні пейзажі
С. І. Світославського та М. К. Пимоненка.
Про XXXVII виставку Товариства пересувних художніх виставок відомо, лише
те, що вона експонувалася в Єлисаветграді протягом листопада 1909 р. Повідомлень і
відгуків про неї у місцевій періодиці не знайдено. Відомо тільки, що на виставці була
картина М. К. Пимоненка «Орачі», яку купив тоді власник місцевого заводу
сільськогосподарських машин Роберт Ельворті. На час експонування виставки у
Єлисаветграді, Р. Ельворті не було у місті. Повернувшись, він почув захоплені відгуки
про картину «Орачі», на якій було зображено милий його серцю сільськогосподарський
сюжет. Р. Ельворті наздогнав пересувну виставку у Полтаві і купив роботу.
Нині цей твір належить його онукові – Майклові Веббу, який проживає у
Великобританії. У радянські часи М. Вебб прислав до Кіровограда фотокопію картини
в натуральну величину, за якою місцевий художник М. Г. Бондаренко створив її
живописну копію і подарував музею заводу «Червона зірка» (колишній завод Ельворті)
[1, с. 30].
ХХХХІ-а виставка Товариства пересувних художніх виставок була ювілейною –
вона присвячувалося 50-річчю заснування І. М. Крамським Санкт-Петербурзької Артілі –
першої в Російській імперії самостійної організації художників. Єлисаветград став
першим містом, який приймав цю ювілейну виставку 9 листопада. Задовго до зустрічі
з творами давно знайомих і улюблених художників місцева преса вже інформувала про
підготовки до цієї події: «Як видно із назви виставки, що відкривається у нас, вона
існує вже 41 рік, а першим кроком до створення пересувних виставок став 1873 рік –
коли кілька художників покинули академію» [11, с. 3]; «Після тривалої перерви впродовж
кількох років в Єлисаветград прибуде Пересувна виставка» [12, с. 3]: «Вчора до
Єлисаветграда прибув представник передвижників для пошуку приміщення для виставки.
Новий Голова дворянства барон М. П. Медем дуже співчутливо поставився до думки
про організацію виставки і надав безоплатно зал у будинку Дворянського зібрання»
[13, с. 3]. У день відкриття виставки у газеті «Голос Юга» було надруковано велику
статтю, де, зокрема, писалося: «У слабо розвиненому мистецькому житті нашого міста
сьогодні велика і радісна подія. Сьогодні відкривається 41-а виставка передвижників.
Як ми і відзначали, передвижники у своїх поїздках по Росії раніше часто заїжджали до
Єлисаветграда. Але потім внаслідок поганого відвідування виставок публікою наше
місто стали обходити» [14, с. 3]. У цій самій статті відзначалося, що за останні роки
передвижники сприяли підвищенню інтересу до мистецтва, як у всій країні так і серед
жителів міста: «Підтвердженням цього є успіх місцевої виставки влаштованої на
початку цього року Товариством поширення грамотності, серйозно вже думаємо про
постійний музей за сприяння Академії мистецтв, про що тільки-що отримані сприятливі
відомості. Слід очікувати, що наші гості-передвижники отримають у нас заслужений
прийом, після якого вони стануть нашими постійними і бажаними гостями» [14, с. 3].
Також редакція повідомляла, що у наступному номері газети буде вміщено
ілюстрований додаток, присвячений передвижникам, де будуть портрети учасників
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останньої виставки і коментар до їхніх творів. Ці матеріали були додані до № 254
«Голоса Юга», що вийшов 3 листопада. Це був нарис про історію Товариства пересувних
художніх виставок з портретами: В. Є. Маковського, В. Д. Полєнова, Г. Г. Мясоєдова,
В. М. Максимова, І. Ю. Рєпіна, О. О. Кисельова, М. Д. Кузнєцова та ін. У газеті
повідомлялося, що мешканці міста першими оглянуть нову картину І. Ю. Рєпіна
«Дуель», яку у Петербурзі та Москві ще не бачили: «Вчора виставку відвідав Херсонский
губернатор Гревеніц у супроводі Голови дворянства Медема та інших осіб. Завідувач
виставки М. Кирилов отримав із Петербурга прохання зробити знімок з картини Рєпіна
«Дуель», так, як один з петербурзьких колекціонерів веде перемовини про її закупку»
[11, с. 3].
Загалом за три десятиліття пересувні виставки у Єлисаветграді відвідало 24 784
осіб (за проданими квитками). Але відвідувачів було у кілька разів більше, враховуючи
учнів місцевих навчальних закладів, які відвідували виставки безкоштовно.
Поріняльний аналіз відвідування виставок передвижників у різних містах свідчить,
що у провінційних містах вони викликали значно більший інтерес, ніж у столиці. За
даними, вміщеними у ювілейному буклеті, виданому до 25-річчя Товариства пересувних
художніх виставок, кількість відвідувачів виставок у Єлисаветграді на кожну 1000
жителів міста становило 34 особи. За цим показником місто випереджало такі культурні
центри як Петербург (18) та Москва (19). В інших українських містах виставки
відвідувалися так само активно (Київ – 47, Харків – 34 на кожні 1000 жителів міста).
Громадськість Єлисаветграда завжди тепло зустрічала виставки передвижників,
а преса стверджувала, що діяльність Товариства була надзвичайно плідною і корисною
для громадського життя міста, адже завдяки йому Єлисаветградці регулярно
знайомилися з досягненнями реалістичного мистецтва. Завдяки цим виставкам у краї
зародилася і розвинулася художня критика, про що свідчать численні публікації у
місцевій періодиці. Велике значення ці виставки мали для зростання та становлення
місцевих художників, які були відірвані від мистецьких кіл великих культурних центрів.
Загалом, виставки в Єлисаветграді стали важливим кроком на шляху до естетичного
виховання населення краю. Вони знайомили громадськість із «традиційними» та
«новітніми» стильовими пошуками, залучали глядачів та місцевих митців до художнього
процесу, тим самим активізували художнє життя міста. Саме виставки були одним із
важливих факторів на шляху до реалізації ідеї про відкриття в Єлисаветграді художнього
музею.
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МІСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ
У статті досліджено особливості музичної культури міст, виявлено та
охарактеризовано відмінності між міською та сільською музичною культурою, а
також висунуто авторське тлумачення сутності міської музичної культури та її
функцій.
Ключові слова: міська музична культура, культурне середовище міста, функції
музичної культури міста.
В статье исследованы особенности музыкальной культуры городов, выявлены
и охарактеризованы отличия между городской и сельской музыкальной культурой,
а также выдвинута авторская трактовка сути городской музыкальной культуры
и её функций.
Ключевые слова: городская музыкальная культура, культурная среда города,
функции музыкальной культуры города.
In the article were research the features of the musical culture of the cities, identified
and characterized differences between rural and urban music culture, as well as put
forward the essence of the author’s interpretation of urban music culture and its
functions.
Key words: urban music culture, the cultural environment of the city, functions of
the musical culture of the city.
Музична культура безперечно є невід’ємною частиною української культури, а,
отже, дуже широко досліджувалася багатьма науковцями цієї галузі знань. Наприклад,
В. Д. Шульгіною, Л. О. Кияновською, М. В. Черепанином, В. С. Грабовським, О. Г. Шевченко,
Н. В. Кобрин та ін. Та більшість їхніх праць, були спрямовані саме на дослідження
академічної культури (композитори, оркестри, хори, тощо) або акцент робився на
сільській музичній культурі (народні пісні, обряди, тощо), а міська культура, залишалася
в стороні. Тому метою нашої статті є виявлення сутності та особливостей саме міської
музичної культури, висунення власного визначення вказаного поняття, а також
структурування її функцій. Для досягнення поставленої мети перед нами постають такі
завдання: виявити особливості міської музичної культури та забезпечити її
диференціювання від академічної та сільської музичної культури; висунути власне
трактування міської музичної культури; провести структурування та висунути
характеристики її функцій.
Висунуті мета та завдання дають змогу встановити основну досліджувану нами
проблему, яка полягає у відсутності єдиного чи єдино-правильного трактування поняття
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«міська музична культура» та характеристики її основних елементів, а також через
недостатньо зрозуміле розмежування між поняттями «міська музична культура» та
«сільська музична культура», що призводить до різночитань їхньої сутності та сили
впливу на становлення й розвиток музичної культури загалом. Завдяки вирішенню
виявленої проблеми нам вдасться пояснити сутність міської музичної культури,
структурувати її функції та забезпечити підґрунтя для розуміння загального впливу на
музичну культуру, що, у свою чергу, забезпечуватиме практичне значення дослідження.
Елементами наукової новизни в дослідженні є те, що тут вперше висунуто
розгорнуте трактування міської музичної культури; одержала подальший розвиток
класифікація функцій міської музичної культури, а також виявлено їхні особливості та
характеристики.
Здійснюючи опрацювання вітчизняних літературних джерел за обраною темою,
ми виявили ситуацію практичної відсутності визначення категорії, що досліджується
нами, а саме: визначення міської музичної культури. Вона згадується авторами наукових,
науково-популярних, навчально-методичних праць як своєрідне аксіоматичне явище і,
відповідно, подається без визначення. Схожий стан справ ми виявили і серед зарубіжних
джерел. Отже, формулювання визначення є об’єктивною вимогою для подальшого
наукового пошуку та еволюції пізнання у цій царині. Для з’ясування сутності
досліджуваного поняття, ми вирішили скористатися елементами морфологічного
аналізу, відповідно до якого слід визначити поняття «міська культура» та «музична
культура», а потім шляхом синтезу сформулювати та визначити міську музичну культуру
в якості наукової категорії.
Нині достатньо поверхневого спостереження, скажімо, шляхом перегляду
світових новин по телебаченню, для того, щоб виявити значні відмінності соціального
та культурного розвитку народів, що формують населення планети та її країн. При більш
детальному ознайомленні стає помітним і той факт, що розшарування існують і в межах
окремих територій практично кожної окремої країни. Що ж впливає на такий стан?
Очевидно, що він зумовлений впливом значної кількості чинників, серед яких:
економічні, політичні, природні, географічні тощо. Неостаннім у цьому переліку, на
нашу думку, є й територіально-адміністративний чинник впливу на становлення та
розвиток соціально-культурного середовища країни загалом та її музичної культури
зокрема. Специфіка еволюції музичної культури багато в чому зумовлювалася
відмінностями соціального середовища села чи міста, що, своєю чергою, послужило
передумовою неоднорідності у формуванні смаків, уподобань і традицій.
Особливо легко таку неоднорідність можна виявити в музичній культурі України,
яка володіє неймовірною спадщиною і є дуже багатою своїми традиціями. Однак, як
свідчать наші спостереження, основу скарбниці цього багатства становить музична
культура села, активно досліджувана безліччю вчених, де особливою цінністю стали
доробки Григорія Сковороди, Івана Франка та ін. корифеїв. Превалювання сільської
складової знаходило свою реалізацію за часів царату, де «хахли» веселили на різних
забавах «іх благородія». За часів СРСР у найбільш масових заходах також найчастіше
був потрібен лише той виконавець з України, хто вдягав шаровари. У результаті з’явився
й термін «шароварщина», який чіпляли, де прийдеться до нашої музичної культури як
своєрідний ярлик.
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Однак, ми стоїмо на позиціях, що розвиток музичної культури, в тому числі й
вітчизняної, багато в чому зумовлювався її еволюцією в середовищі міст. У міських
умовах музична культура впродовж всього часу своєї еволюції одержала передумови
для якісних змін через залучення елементів, а згодом і домінуванням професіоналізму,
а також проявила себе у різних формах, які багато в чому визначили її сучасну структуру.
Проте, слід зазначити, що ці питання ще недостатньо вивчені, хоча, вочевидь, вони
мають значний вплив на подальшу еволюцію музичної культури, що доводить
актуальність нашого дослідження.
Міська культура (культура міста, індустріальна культура, урбанізована культура) –
це культура великих і середніх несільськогосподарських поселень, звичайно великих
індустріальних і адміністративних центрів. Міський спосіб життя зумовлюється і
характеризується: зайнятістю населення переважно індустріальними формами праці,
високою просторовою, професійною та соціальною мобільністю, широким вибором
видів праці та дозвілля, значною відстанню між житлом і місцями праці, роллю
особистого підсобного господарства (садово-городньої ділянки), перетворенням його
з джерела засобів існування в одну з форм оздоровчого відпочинку, великим об’ємом
необхідної для людини інформації, що веде до психологічних перевантажень і вимагає
нових способів організації відпочинку, високою щільністю людських контактів [1].
Натомість культура села значною мірою відрізняється від міської культури в силу
існування таких чинників:
– нерівномірна завантаженість аграрною працею протягом року;
– персоніфікація міжособистісних відносин, певна фамільярність у спілкуванні
один з одним;
– у потоці інформаційного обміну в селі провідну роль виконують місцеві чутки;
– обмежений культурний вибір (відвідування музеїв, театрів, художніх виставок,
ресторанів, нічних клубів тощо);
– сільські жителі значно більше, ніж городяни, шанують і дотримуються звичаїв
і традицій [2].
Відмінною особливістю міської культури є самотність у натовпі, можливість довго
ні з ким не спілкуватися, заміна особистих контактів телефонними дзвінками [3].
Характерна риса міського життя і міської культури – транспортна втома, яка виникає
внаслідок щоденних переїздів на великі відстані і тісноту в громадському транспорті.
Нервові перевантаження можуть викликатися також більш напруженим, ніж у селі, і
рівномірним трудовим ритмом, ажіотажним попитом і дефіцитом, мітингами і
демонстраціями, постійним перебуванням у натовпі. Якщо для сільської культури
характерним є єдність місця роботи, місця проживання та місця відпочинку, то для
міської культури все навпаки.
Узагальнюючи, можна дійти висновку, що міська культура – це сукупність проявів
життя мешканців міст поза господарчими процесами, які прямо чи опосередковано
об’єднують людей, формують не лише їхнє дозвілля, але й саме уявлення про те, ким
вони є чи мають намір бути.
У нашому дослідженні також важливо з’ясувати, що являє собою «музична
культура» як об’єкт пізнання. В літературних джерелах є значна кількість звернень до
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терміна «музична культура», але небагато конкретних визначень. Здається, що більшість
авторів припускають, що читач розуміє, що саме цей термін охоплює. Однак, очевидним
залишається факт, що музична культура поєднує в собі аспекти соціології та культури,
а на цій основі можна стверджувати, що вона є продуктом людської діяльності в
суспільствах, що мають власну сформовану культуру [4, c. 12–13]. Крім того, музична
культура є віддзеркаленням ставлення суспільства до музики, її ролі в суспільному
житті, демонстрацією суспільного інтересу до її проявів, виявляє бажання і
необхідність слухати музику як окремою людиною, так і людськими спільнотами [5].
Ми дотримуємося думки, що музична культура являє собою багаторівневу
систему, до якої входять різноманітні види та жанри музичного мистецтва,
композиторська та виконавська творчість, концертні, театральні та музично-освітні
установи, музичні товариства, клуби, гуртки, побутове і домашнє музикування. Разом
з тим музична культура є частиною загальної системи інформаційного забезпечення
суспільства, один із засобів упорядкування суспільного життя. Специфіка музичної
культури полягає в тому, що основним засобом упорядкування відтворених у ній уявлень,
відносин, смислів, визнаних значними для даного співтовариства, є відносини з приводу
створення, відтворення та сприйняття музики. З цієї точки зору музика стає не метою,
а засобом суспільної взаємодії громадськості, своєрідним посередником,
інструментом, що пов’язує творця та суспільство [6].
Очевидно, що музичну культуру слід розглядати не як статичне, а як динамічне
явище, оскільки її еволюція передбачає діалектичну єдність традицій і новаторства.
Різні покоління залежно від їх світогляду, а також під впливом політичних, правових,
моральних та інших чинників у процесі музично-практичної діяльності відбирають одні
художні цінності, відкидаючи при цьому інші. Тим самим, дані цінності музики, завдяки
загальному схваленню слухачів, проникаючи в їх свідомість, стають традицією музичної
культури. У музичній культурі кожного покоління на вже наявні в суспільстві музичні
явища нашаровуються нові, що сприяє формуванню спадкоємності поколінь. Нові
тенденції в музиці, становлять опозицію до нині сущих традицій з їхніми засобами
виразності, з часом проникаючи в свідомість і побут людей як нова якість, самі стають
черговим нашаруванням традицій даного середовища. Така діалектична єдність традицій
і новаторства музичної культури складає основу її історичної спадкоємності.
Водночас, музична культура є довершеною системою, про що свідчить наявність
таких її структурних елементів:
1) музики як носія духовних цінностей;
2) музичної теорії та музичної критики;
3) музичної освіти;
4) музичного виховання.
Дані структурні елементи системи є однопорядковими, що відповідає вимогам
системного підходу. За кожним з них стоїть певний вид діяльності що забезпечує
цілісність системи і виконує певні соціально-значимі функції [7].
Отож, маючи пояснення понять «міська культура» та «музична культура», стає
можливим синтезувати означення феномену міської музичної культури та виявити його
характеристики. Відповідно, міська музична культура – це ставлення членів громади
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міст до музики та її ролі в житті й еволюції міського соціального та культурного середовища,
демонстрація суспільного інтересу до її проявів через бажання слухати музику,
музикувати або створювати музичні твори, що у найкращий спосіб сприйматимуться
урбанізованим соціумом.
Втілення міської музичної культури відбувається шляхом реалізації її основних
функцій, серед яких, на нашу думку, найбільш вагомі такі:
– аксіологічна;
– пізнавальна;
– виховна;
– комунікативна;
– семіотична;
– релаксаційна.
Міська музична культура створює передумови для визначення соціальних,
моральних, естетичних та ін. цінностей міського жителя, що вказує на дію аксіологічної
функції. Її прояв помітний і в прагненні сільських жителів долучатися до міської
музичної культури шляхом участі у фестивалях, конкурсах, концертах, що проводяться
в міському середовищі; переймати мелодії, гармонію, стилі виконання тощо.
Пізнавальна функція міської музичної культури базується на принципах сприйняття
та освоєння нового, до цих пір не пізнаного. Відбувається це в силу бажання донести
до слухачів найновішу та найбільш запотребовану музичну інформацію. Саме завдяки
цій функції в міських садах і парках свого часу зазвучав вальс, дещо пізніше на
танцювальних майданчиках люди шаленіли від танго, ще пізніше пролунали звуки джазу
і так безперервно.
Міська музична культура виховує людей. Вона формує чітко означений комплекс
цінностей, який диференціює її від сільської культури. Найчастіше це явище
проявляється через специфіку виконання музичних творів, їх сценічне представлення,
використання специфічних музичних інструментів. З іншого боку, вона формує
патріотичні почуття, хоча б в силу того, що майже кожне місто має власну пісню, чого
не скажеш про села.
Комунікативна функція міської музичної культури проявляється в тому, що вона
«кодує» звернення набором символів, які своєчасно і легко сприймаються
представниками урбанізованого середовища. Належне сприйняття цього ж звернення
представниками інших культур відбувається зі значним запізненням, або й не
відбувається. Відповідно комунікаційний сигнал спроможні декодувати лише
представники цільової аудиторії, до якої направлене звернення.
Продовження комунікативної функції музичної культури відображається в
семіотичній функції. Міська музична культура тут – це набір знаків і символів, якими
вона заявляє про себе в навколишньому середовищі. Ще з часів започаткування
оперного мистецтва, а потім міського романсу чітко помітна різниця у сприйнятті
символів музики. Приміром, звучання колоратурного сопрано викликало у міських
жителів захоплення і нерозуміння у селян.
Безумовно, міська музична культура – це ще й засіб релаксації. При цьому тут не
йдеться про те, що сільські жителі не організовували свого відпочинку під музику.
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Однак, як сказано вище, в силу специфіки комунікаційних сигналів міська музика
спрямовувалася на свої цільові аудиторії. У результаті змістовного відпочинку
відновлювалися сили слухачів та учасників музичних дійств і вони поверталися до
виконання своїх професійних і сімейних обов’язків.
Отже, на основі вказано вище можна стверджувати, що міська музична культура
є частиною загальної культури країни і відображає ставлення членів громади міст до
музики та її ролі в житті й еволюції міського соціального та культурного середовища,
демонстрація суспільного інтересу до її проявів через бажання слухати музику,
музикувати або створювати музичні твори, що у найкращий спосіб сприйматимуться
урбанізованим соціумом. Утворилася вона як специфічний прояв музичної культури в
умовах міського середовища та через особливості сприйняття проявів музичної
культури жителями міст. Реалізовуючи власні функції, музична культура здатна
формувати соціальні, моральні естетичні та інші цінностей міського жителя; виховувати
його; забезпечувати тривалу комунікацію з цільовими аудиторіями, в тому числі завдяки
притаманним їй знакам і символам; а також забезпечувати належний рівень релаксації.
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ЕКОЛОГІЯ ЯК НОВА ФІЛОСОФІЯ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ
ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
У статті розглядається роль і значення еволюції взаємовідносин людини та
природи, доведено, що покращуючи собі умови проживання, людина на превеликий
жаль, ускладнює взаємовідносини з природою, створює нові антропогенні проблеми.
Ключові слова: екологія, природне середовище, діяльність людини, філософські
виміри.
В статье рассматривается роль и значение эволюции взаимоотношений
человека и природы, показано, что улучшая себе условия проживания, человек к
сожалению, затрудняет взаимоотношения с природой, создает новые
антропогенные проблемы.
Ключевые слова: экология, природная среда, деятельность человека,
философские измерения.
The article examines the role and importance of the evolution of the relationship
between man and nature, shows that improving yourself living conditions, unfortunately
people, make relationship with nature difficult and create a new man-made problem.
Key words: ecology, environment, human activities, philosophical dimensions.
Людина, на перший погляд, покращуючи собі умови проживання, на превеликий
жаль, породжує негативні наслідки, створює нові антропогенні проблеми через
інтенсивне використання природних ресурсів, створюючи при цьому шкідливі і навіть
небезпечні відходи для природи і суспільства [1].
В умовах узгодженості взаємодії людського суспільства із природою із природою –
необхідні відповідні екологічні знання, нова філософія, яка повинна базуватися на
досконалому розумінні і впровадженні раціональних напрацювань людини в забезпеченні
гармонійних зв’язків з природою [3].
Науково-технічний прогрес увійшов в наше повсякденне життя через покращення
житлових умов (євроремонт), збільшення асортименту моделей одягу та взуття, які
далеко не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Великий арсенал побутової хімії
начебто призначений покращити умови праці домогосподарок, в той же час негативні
наслідки на здоров’я людини при їх використанні є очевидними.
Як відомо, такий миючий засіб як Fairy використовується на нафтовидобувних
платформах Англії та інших країн з метою очищення їх від парафінових відкладень.
Додаючи до такого миючого засобу ароматизаторів, розширює спектр його
використання, а вплив їх на здоров’я людини є суттєвим і негативним. Однією з вимог
миття посуди є якісне ополіскування її, так як у можливих тріщинах ця речовина може
залишитися, що буде спричиняти шкоду для здоров’я людини.
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Вміння раціонально користуватися результатами науково-технічного прогресу, як
в побуті так і безпосередньо в громадських місцях потребує від людини відповідного
вміння використовувати ті чи інші речі, речовини, прилади, продукти в розумних межах,
а від окремих відмовитися взагалі, тобто необхідна нова філософія у взаємовідносинах
людини і природи.
Людство прискорює еволюцію природи, тобто суспільство і природа нерозривно
пов’язані, суспільство не може існувати і розвиватися без участі природи, безпосереднього
впливу навколишнього середовища. Відомо, що природа – це географічне середовище
і становить основу життєдіяльності людини і суспільства в цілому [8].
Протягом останніх десятиліть реальний зв’язок – між суспільством і природою
мав переважно односторонній характер. Людина тільки брала у природи, активно
експлуатувала її, вважаючи, що природні багатства невичерпні, а точніше вона і не
задумувалася про наслідки такого співіснування. Такий зв’язок у той час був
еволюційний, людина насолоджувалася красою, адже розуміння того, що означає
природа для існування і розвитку суспільства на той час людиною не було сформовано.
З точки зору сьогодення, проблема взаємовідносин суспільства і природи переросла в
гостру злободенну, від правильного вирішення якої залежить майбутнє людства [2, 5].
Аналізуючи етапи розвитку людства стає очевидним, що людство не бажає вчитися
на власних помилках, адже ми знаємо причини змілілих річок через вирубку лісів,
засолення ґрунтів в результаті нерозумного поливу, і такі землі стають непридатні для
їх подальшого використання. Важно піддається осмисленню те що пройшовши через
лихоліття воєн і потрясінь, нічого не навчилося і не може перемогти зло. Людина не
дивлячись на те що вона відповідальна за розвиток природи, світ і спокій суспільства
не робить належних висновків. Таким чином не пізнані на перший погляд прості закони
природи закликають нас до надзвичайно великої обережності, адже на перший погляд
найкращі наміри людства вже не раз підводили його до смертельної межі. Наприклад,
Чорнобиль. Людство почало усвідомлювати, що такі проблеми є не регіональними, а
спільними для всієї цивілізації.
На даному етапі розвитку людства тільки наукове екологічне прогнозування
сприятиме раціональному управлінню народним господарством з метою підвищення
його ефективності. На першому етапі необхідно ставити тільки екологічну
доцільність будь яких науково-технічних напрацювань, а на другому етапі – її
економічну складову [6].
У зв’язку з цим, для ослаблення протиріч будь-яке втручання в природу, навіть
незначне, нині має бути всебічно прораховане і науково обґрунтоване. Людина повинна
постійно піклуватися щодо підтримки динамічної рівноваги між природою і
суспільством, необхідно змінити споживацьке ставлення на стосунки, які повинні бути
гармонійними у взаємовідносинах із нею [7].
Нині сформувалися біля 100 напрямів екологічних досліджень, які доречно було
б об’єднати за принципами галузевої спрямованості, з урахуванням прямих і зворотних
зв’язків [2, 4].
Серед розділів сучасної екології знаходять своє місце основні принципи загальної
екології.
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Провівши чітке розділення прикладної екології від загальної, ми цим самим
зосередимо увагу на вирішенні конкретних проблем.
Слід зазначити, що теоретичною основою загальної екології є біоекологія, з усіма
сучасними проблемами. Виділяють три основні блоки прикладної екології:
–геоекологія, яка передбачає вивчення взаємовідносин організмів і середовища
різних географічних зон;
–техноекологія, де висвітлюється взаємовідносини людини із такими об’єктами
як енергетика, промисловість, сільське господарство, транспорт, космос, військова
діяльність тощо. Саме цей блок потребує жорстких регламентацій природокористування
і технічних засобів охорони довкілля, раціонально вирішувати проблему утилізації
відходів і відтворювати зруйновані екосистеми;
–соціальна екологія визначає роль людини в довкіллі в більшості своїй не тільки як
біологічного виду, але і як соціальної істоти, визначає шляхи оптимізації взаємовідносин
людини з природою, і що надзвичайно важливо формує екологічну свідомість і культуру,
визначає закони екологічного природокористування, здійснює соціально-екологічний
моніторинг, закладає основи подальшого розвитку екологічної політики [2, 4].
Ці блоки екологічних наук є особливими, їм властиві специфічні підходи щодо
екологічного моніторингу, мають масштаби досліджень і свої методи, але їх об’єднує
те, що вони визначають характер забруднення довкілля, встановлюють граничнодопустимі кількості небезпечних речовин в окремо взятих предметах, а також у повітрі,
воді, ґрунті, передбачають ступінь їхньої загрози людству та шляхи, в разі необхідності,
подолання виявлених небезпек.
Особливо актуальним є пізнання природних процесів і їх раціонально використання
в життєдіяльності людини [9].
У зв’язку із цим, метою наших досліджень було визначити характер
взаємовідносин людини із природою в епоху інтенсивного розвитку науково-технічного
прогресу, як нової філософії.
Якщо розглядати природу із філософської точки зору, то її сутність можливим є
розділити на два етапи: перший етап характеризує природу як хаос, невпорядкованість
стихійних сил, випадковість; інший етап містить в собі чітко злагоджені строгі закономірності
природи.
Відомо, що природа представлена різноманітних рослинним і тваринним світом,
але в цілому є єдиним організмом. Навіть односторонній вплив суспільства на окремі
складові природи не залежно від волі людини одночасно впливає і на всі її ділянки.
Такі дії приводить до негативних наслідків для природи, а в кінцевому результаті і для
суспільства. Кожна перемога над природою, як відмічали багато відомих вчених і
політиків, має свої вразливі місця для людини.
Слід відмітити, що між філософією і природознавство завжди існував тісний
взаємозв’язок. Становлення філософії і конкретних природничих наук відбувалося, як
свідчать історики, більш-менш одночасно і паралельно за постійної взаємодії один з
одним і в безперервному обміну результатами напрацювань. Поряд із філософськими
концепціями розвитку Всесвіту і суспільства почали формуватися такі науки, як
географія, медицина, історія, астрономія та інші, які не відносилися до філософії.
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У той час відбувалося предметне самовизначення філософії. В основу її
досліджень були поставлені питання розгляду сутності світу: в чому сенс життя; які
перспективи та цілі суспільства. Ці питання дотепер є предметом філософських дискусій.
Із активним розвитком математики, фізики, біології та ін. природничих і
гуманітарних наук, вони все більше почали віддалятися від філософії. У сформованій
в той час натурфілософії (філософії природи) конкретні наукові теорії і факти часто
пов’язувалися схемами релігійної світобудови.
Враховуючи те, що різні філософські системи і погляди висвітлюють окремі
відношення до природознавства, серед яких людина повинна вибрати для себе найбільш
доречні, завдяки яким вона змогла б вирішити назрілі проблеми людства, шляхом їх
пізнання і правильним вибором рішень.
Що чекає людство в майбутньому через сто років? Зможе людина своїм розумом
і волею врятувати себе від численних загроз і небезпек?
Ці питання є надзвичайно актуальними. Таким чином екологічні проблеми
сучасності, екологічного майбутнього відносяться до особливого типу проблем, які
можна вирішувати тільки інтегруючи зусилля багатьох країн, об’єднуючи наукові їх
напрацювання. За таких умов, екологія із конкретної біологічної дисципліни
перетворюється в галузь знань, яка включає також суспільні і технічні науки, сфера
діяльності якої базується на вирішенні ряду складних різнопланових завдань.
Матеріальне виробництво і життя суспільства залежить від природи і це, в свою
чергу, повинно накладати певні обмеження на діяльність людини. Такі обмеження
стосуються, насамперед, раціонального впливу суспільства на природу в процесі
суспільної життєдіяльності. Принцип «не нашкодь» актуальним є не тільки в медицині,
але і в стосунках людини з природою. У взаємовідносинах суспільства з природою
вбачається не тільки виробниче значення, але й оздоровче, моральне, виховне.
Людина за своєю суттю не тільки виростає з природи, а вростає в неї, живиться
нею, черпає з неї те необхідне, що робить її життя гармонійним.
Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи об’єднує в
собі декілька наукових напрямів щодо різного ставлення до природи. Надзвичайно
небезпечним є напрям, який характеризує експлуатування природних надр, що приводить
до серйозних екологічних проблем, економічних втрат і соціальних негараздів. На
превеликий жаль, серед загальної кількості екологів найвищої кваліфікації все ще немає
єдності у вирішенні конкретних проблем. Це і зрозуміло, адже зміни, які відбуваються
в суспільстві відносно природи, набрали і продовжують інтенсивно набирати
деструктивні ознаки. Саме тому, задача екологів зводиться до передбачуваності і
запобіганню щодо виникнення таких негативних проявів.
Екологічна діяльність є однією з основних складових будь-якої сфери діяльності
людини: сільське господарство, промислове виробництво, транспорт, військова
діяльність та ін. Усі ці напрями діяльності зводяться до використання природних чи
людських ресурсів, тобто відбувається втручання в процеси життєдіяльності біосфери.
У зв’язку з цим об’єкт дослідження екології як науки про довкілля, особливо нині,
включає в себе дослідження нових взаємозв’язків живих і неживих компонентів
екосистеми, які проявляються під впливом природних і антропогенних факторів та
суттєво впливають на функціонування екосистем і біосфери.
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Людина повинна безвідкладно навчитися дбайливому відношенню до природи і з
великим розумінням до тих надбань цивілізації, які стали необхідними атрибутами її
повсякденного життя (харчові добавки, побутова хімія, мобільні телефони,
мікрохвильові печі то що) і вміти запобігати шкідливим звичкам, адже порушення
правил їх використання приведе до погіршення умов проживання людини.
Людині необхідно вміти пізнавати і осмислювати особливості проходження
природних процесів і як впливають такі поліпшувачі життя людини, вперш за все на її
здоров’я, в також в цілому на природу? Чи може природа взяти в своє лоно такі продукти
та речі із наступним їх включенням в систему кругообігу речовин?
Ми повинні постійно удосконалювати відносини між людиною і природою,
осмислювати світ, в якому живе людина, і це завдання не сьогоднішнього дня.
Розширення сфери свободи людини шляхом створення гуманного ставлення як
до природи, так і до оточуючих її людей, є прерогативою соціальної філософії.
Розвиток екологічно орієнтованої економіки передбачає гармонійний розвиток
системи «суспільство-природа», але необхідно щоб економічно напрацьовані продукти
були екологічно доцільними. Необхідно мати повну інформацію, об’єктивну екологічну
реальність про олюднену природу, людську діяльність між соціальним світом і
природою та їх наслідки.
Екологічно обґрунтоване ставлення людини безпосередньо до природного місця
свого існування, при створенні матеріальних благ, складає основу екологічної культури.
Економічна свідомість, на нашу думку, нині має домінуюче значення, адже
економічні важелі людина часто ставить як пріоритетні, нехтуючи екологічними
наслідками. У зв’язку із цим необхідна передбачуваність можливих негативних наслідків
при вирішенні конкретних проблем.
Для прикладу доцільно як ми вважаємо, навести обґрунтоване із економічної точки
зору створення великих тваринницьких комплексів, які сприяють зменшенню
собівартості вирощуваної продукції, а екологічні наслідки при цьому є складними, якщо
не назвати їх жахливими.
Інший факт, зворотнього вирішення проблем. У Китайській народній республіці з
метою залучення більшої кількості працівників до роботи на селі, землі роздаються в
приватну власність і обробляються, як правило, із залученням ручної праці. Таким чином,
немає великих за площею полів, де вирощували б конкретні культури, а це зменшує
ступінь заселення їх шкідниками і хворобами.
Другим позитивним моментом є великий відсоток зайнятості людей у виробничій
галузі, а тому безробітних, як такої категорії людей, там практично немає, що дуже
важливо із можливих негативних наслідків для суспільства.
Зміст людського буття полягає у розумному вивільненні стану безпосередньої
залежності від природи завдяки людському розуму і волі. У цьому процесі виникає
«друга природа», нова галузь діяльності людини, яка створена нею в процесі праці і
повністю переходить у сферу соціальних зв’язків, олюднена, соціалізована природа. За
таких умов людина стає важливою рушійною силою багатьох процесів, які
відбуваються навколо неї.
У зв’язку із цим інтереси сучасної екології вийшли далеко за біологічні межі і
перетворилися на розгалужену галузь знань. Коло наук залучених до екологічної
проблематики надзвичайно розширився.
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Поряд із біологією, це економіка і географія, медичні і соціологічні дослідження,
фізика атмосфери і математика. Таким чином, екологія стає базовою наукою і прагне
асимілювати всі проблеми природознавчого із акцентами медичного, продовольчого
та соціогуманітарного профілю, а тому екологія представляє собою міждисциплінарний
комплекс, стає цілісною дисципліною.
Вона використовує концепції та методи математичних, хімічних, фізичних
досліджень та інших природничих наук. Водночас вона є гуманітарною наукою, оскільки
на структуру і функцію екосистем дуже впливає поведінка людини, її практична
діяльність.
Удосконалюючи власний світ людина є регулятором і організатором природного
світу.
Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлені зв’язки і
відпрацьовані напрями в процесі розвитку біосфери. У зв’язку з цим, взявши до уваги
нову екологічну філософію, ми повинні в ХХІ столітті спрямувати всі свої сили
інтелекту на всебічне і досконале вивчення біосфери, всіх без винятку складових
природного середовища, проаналізувати створені проблеми і віднайти засоби для їх
вирішення. Це все можливе буде тоді, коли всі люди оволодіють комплексною наукою
про довкілля, новою філософією щодо подальшого збалансованого розвитку
цивілізації.
Таким чином, науково-технічний прогрес вимагає нових підходів, нової філософії
у взаємовідносинах людини і природи. Людина повинна переглянути свої запити щодо
покращення умов проживання та існування, покращити взаємовідносини із природою.
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СУЧАСНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ЮНЕСКО У КИЄВІ
У статті досліджуються аспекти сучасної культурної політики України,
формування нормативно-правових основ щодо держави-учасниці в частині
збереження нерухомих пам’яток культури зі Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.
Ключові слова: ЮНЕСКО, культурна політика, Список всесвітньої спадщини.
В статье исследуются аспекты современной культурной политики Украины,
формирования нормативно-правовых основ по культурной политики государстваучастника в части сохранения недвижимых памятников культуры из Списка
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ключевые слова: ЮНЕСКО, культурная политика, Список всемирного наследия.
The article explores aspects of contemporary cultural policy in Ukraine, formation
of legal and regulatory framework for the cultural policy of the State party with regard
to the conservation of immovable cultural monuments of the World Heritage List of
UNESCO.
Key words: UNESCO, cultural policy, the World Heritage List.
Збереження та актуалізація культурної спадщини є однією з головних функцій
сучасної демократичної держави, у чому вбачається не лише каталізатор національного
гуманітарного розвитку, а й своєрідний медіатор міжкультурного діалогу, адже краса і
глибина внутрішнього змісту пам’ятки історії та культури можуть дати значно більше
інформації носію іншої культурної традиції, ніж заклики та декларації, вирішити перш
за все комунікаційні проблеми між різними культурними горизонтами. Для України це
питання особливо важливе в умовах євроінтеграційних процесів, шлях до реалізації
яких було проголошено ще в 1990-х рр.
Україна володіє величезною культурною спадщиною, однак на сьогодні стан та
розвиток культурної політики в ній потребує переосмислення та формування нового
підходу держави до цього питання, вдосконалення вже наявної правової та матеріальнотехнічної основи. Одним з важливих інструментів міжнародної популяризації
національної культури є включення об’єктів її спадщини до Списку світової спадщини
ЮНЕСКО.
У вітчизняній літературі проблемам культурної політики та її правовому
забезпеченню присвячені праці А. Кондратюка, серед наукових робіт з правового
регулювання сфери культури України можна виділити дослідження Г. Скрипчук,
Л. Прибєги. Роботи Г. Головіної, І. Савіної досліджують питання міжнародного
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культурного співробітництва, у тому числі в рамках участі у міжнародних організаціях
ООН та ЮНЕСКО. Питання діяльності ЮНЕСКО знайшли відображення в дослідженнях
І. Мартиненка, О. Мельничука, Г. Урганова та ін. Проте ці дослідження мають достатньо
загальний характер, а тому в них менше уваги приділяється проблемам збереження
конкретних пам’яток (зокрема, у м. Києві). Саме тому метою статті є розгляд питання
культурної політики держави-учасниці щодо збереження нерухомої культурної
спадщини Києва, взаємодія міжнародних організацій у системі правового забезпечення
культурними процесами навколо неї.
За офіційним визначенням ЮНЕСКО під культурною політикою розуміють
«комплекс принципів, адміністративну та фінансову діяльність, що забезпечують основу
дій держав у сфері культури, яка спрямована на досягнення визначеної культурної мети
за допомогою оптимального використання фізичних та духовних ресурсів, яке має
суспільство на сьогодні».
Сучасне розуміння культурної політики бере початок з доби Просвітництва, де
культурна політика набула принципово нового значення, де глобальні процеси виводяться
за межі держави, тобто внутрішні справи набувають міжнародного значення.
Культурна політики набуває розвитку, врахувавши негативний досвід колоніалізму
та тоталітаризму, які розмежовували культурні надбання різних народів на такі, що мають
право на існування, й такі, що такого права не мають. Слід виокремити деякі чинники,
які вплинули на культурну політику, наприклад, обмін досягненнями в культурній сфері,
переосмислення значення культурних надбань у розвитку суспільних відносин, потреба
в інноваціях [2, с. 154–155]. У цьому контексті нині почали формуватися визначення,
значення культурної політики та її мета. А. Кондратюк зазначає, що «метою культурної
політики за визначенням є функціонування культури, насамперед через організацію і
стимулювання культурного життя різного рівня, на основі зближення суспільних сил,
партій, суб’єктів культури, які згодом віднайдуть необхідні ресурси» [4, с. 5].
Суб’єктом культури стає нація інтересами котрої і повинна опікуватися держава.
За твердженням Б. Андерсона: «поява націоналізму наприкінці вісімнадцятого століття
була «спричинена» ерозією релігійних догм і що сама ця ерозія не потребує глибокого
дослідження. Також я не говорю про те, що націоналізм якимось чином історично
«витісняє» релігію» [1, с. 5].
Нація, національність, націоналізм – ці поняття завжди було важко аналізувати та
давати певні визначення, якщо порівнювати той вплив, який націоналізм справив на
сучасний світ, теоретично він залишається незбагненним. За визначенням Хью СетонВотсона (Hugh Seton-Watson. Nations and States), автора праці з націоналізму та
спадкоємця традицій ліберальної історіографії й соціології, «неможливо виробити
«наукову дефініцію» нації; а втім, сам цей феномен існував й існує».
Б. Андерсон пропонує спробувати збагнути націоналізм, зіставляючи його не з
усвідомленими політичними ідеологіями, а з масштабними культурними системами.
Відповідними культурними системами є дві – релігійна спільнота і династична
держава» [1].
Фундатором формування культурної політики є ЮНЕСКО, під егідою якого це
питання розглядалося на різних міжнародних форумах.
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У 1982 р. в Мексиці на Всесвітній конференції з політики у галузі культури, за
підтримки ЮНЕСКО, було прийнято Декларацію Мехіко з політики у сфері культури,
де вперше було визначено основні принципи культурної політики, до яких належить чітко
виокремленні риси «духовних і матеріальних, інтелектуальних і емоційних, які
характеризують суспільство або соціальну групу», що включає розуміння не тільки
мистецтва і літератури, а також способи життя людини, основні права людини, системи
цінностей, традицій і віри» [9].
Необхідно в цьому контексті розглянути Рекомендацію № 38 Всесвітньої
конференції щодо політики у сфері культури «Способи впровадження міжнародноправових документів про охорону історичної спадщини». Конференція, беручи до уваги
важливість охорони архітектурних, містобудівельних і археологічних елементів
культурної спадщини як засобу збереження та збагачення культурної самобутності
народів і забезпечення їхнього внеску до спільної спадщини людства; регулює питання:
a) вивчення способів і засобів виконання Рекомендації щодо міжнародних принципів,
які застосовуються при археологічних розкопках (1956 рік), (995_237). Рекомендації
про збереження краси й характеру пейзажів і місцевостей (1962 рік), Рекомендації про
збереження культурних цінностей, яким загрожує небезпека внаслідок проведення
громадських чи приватних робіт (1968 рік) (995_723), і Рекомендації про збереження
і сучасну роль історичних ансамблів (1976 рік) (995_726); б) подальшого
вдосконалення методів обліку й відновлення нерухомих культурних цінностей, а також
методів підготовки кадрів у цій сфері [9].
Формування культурної політики України, створення відповідних організаційних
форм і законодавчої бази має починатися з визначення її концептуальних основ. Це
завдання науковців, але воно має суто практичну мету – окреслити сферу застосування
культурної політики, ті сегменти реальності, де політичний вплив був би доцільним і
відповідав би суспільним інтересам. З урахуванням цих інтересів необхідно також
розмежувати сфери відповідальності за культурний розвиток і збереження культурної
спадщини держави і громадянського суспільства, центру і регіонів. Застаріла концепція
культури, що лежить в основі сучасної культурної політики, призводить до того, що
поза увагою державних органів (які відповідають за культурну сферу, насамперед
Міністерство культури) знаходиться багато явищ і процесів, які в країнах Європи
відносяться до культурних галузей. Експерти Ради Європи у своєму огляді української
культурної політики, підготовленому на прохання Уряду України, констатували таке:
«Невизнання на офіційному рівні багатьох речей, які в більшості країн Європи давно
вважаються ключовими галузями культури. Ширше, модернізоване бачення культури
відповідає їхнім національним культурним політикам і включає такі напрями, як творчі
індустрії, дозвілля, кулінарію, молодіжну культуру, телебачення, відео і цифрове
мистецтво, дизайн і моду, віртуальні музеї, клубну культуру тощо. Всі вони – за інерцією
радянської традиції – зараз перебувають за межами компетенції міністерства та інших
державних органів, а отже, й не включені до офіційної концепції культури України» [5].
Попри певні перебільшення, цей висновок можна визнати слушним.
У жовтні цього року Верховною Радою ухвалено Закон України «Про приєднання
України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення
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культурних цінностей». Участь України в Міжнародному центрі вивчення питань
збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ) сприятиме обміну
досвідом, навчанню українських фахівців у галузі охорони і збереження культурної
спадщини новітнім реставраційним технологіям, а відтак – сприятиме підвищенню
якості збереження культурної спадщини України [6].
Приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та
відновлення культурних цінностей (ІККРОМ) передбачено Планом заходів з
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що набула
чинності 17.09.2014 за № 847-р.
У 2014 р. відбулася конференція, яка підбила підсумки участі України та країн
Східного Партнерства в першому етапі програми ЄС «Культура», що стартувала в 2011 р.
і закінчилася в березні 2015 р. Проект став альтернативним вирішенням відсутності
культурної складової в загальнополітичному векторі Європейського Союзу «Східне
Партнерство», ініційованого Польщею і Швецією 2009 р. Тоді проект прискореного
сусідства з Євросоюзом для Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та
України було запрограмовано на опрацювання чотирьох тематичних платформ
міжрегіонального діалогу (демократія; економічна інтеграція; охорона довкілля і
енергетична безпека; міжлюдські контакти). Натомість стратегічного гуманітарного
планування та міжкультурного діалогу в його рамках не було передбачено. Проте оскільки
європейська цивілізація для стійкого розвитку в глобальному світі потребує креативного
позиціонування, а мовою економістів – спільного ринку креативної економіки, тож за
ініціативи Європейської Комісії було вирішено підсилити Східне Партнерство
культурною складовою і запустити відповідну програму «Культура». І хоча геополітичні
події останнього року відкоригували плани деяких країн щодо участі в європейському
проекті на користь євразійської співдружності», все ж культурний вимір об’єднав
європейців всіх країн для вироблення спільних планів.
Проблема невизнання стратегічної ролі культури в розбудові успішної країни та
сталого розвитку є не лише в Україні чи в пострадянському просторі – сектору культури
мало приділяється уваги на рівні управлінських еліт в Європейському Союзі. Тому
ініціатори Програми Східного партнерства «Культура» в першу чергу спрямували свої
зусилля на тлумачення ролі культури як стратегічної рушійної сили для соціального,
гуманітарного й економічного розвитку країн Східного партнерства.
Основне питання, яке розглядалося учасниками конференції був аналіз проектів і
програм, які було реалізовано впродовж довготривалого міжнародного проекту.
Структурувати свої досягнення учасники і організатори вирішили за трьома темами
відповідних сесійних засідань конференції: «Професіоналізація культури і мережі»,
«Політика і культура» (з акцентом на процеси реформування культурної політики) та
«Генератор майбутнього» – модернізація культури як сектору, робота якого визначається
економічними тенденціями та соціальними викликами [3].
На конференції було продовжено дії програми «Культура» до 2017 р., адже перший
етап програми закінчився в березні 2015 р. Тому рішенням Європейської Комісії
імплементується в дію другий етап проекту, вже з новими акцентами професіоналізації
культурної сфери країн Східного Партнерства. Таким чином, з 2015 до 2017 р. Європа
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виділить 5 мільйонів євро для потреб модернізації культурного сектору країн Східного
Партнерства. Другий етап програми працюватиме на підтримку суб’єктності секторів
культури країн-учасниць програми. Адже основним досягненням першого етапу є
визнання того, що проблематика і запити не лише східної і західної частин Європи, але
й кожної з країн Східного Партнерства різниться між собою національною і соціальною
специфікою, не дивлячись на спільність загальних культурних цінностей. Для вироблення
механізмів самостійного контролю над потребами і результатами культурних реформ в
своєму середовищі в України почали розробляти пакет законодавчих ініціатив.
Потреба в розвитку культурних індустрій давно на часі у межах реформ української
культурної політики. Тож продовження європейської програми «Культура» сприятиме
становленню інституційної та управлінської самостійності гравців національних
культурних індустрій.
До того ж міжнародний проект «Культура», як єдина європейська програма в галузі
культури для країн «Східного Партнерства», має багато підстав бути не лише майданчиком
структурної модернізації культурного сектору даного регіону, але й створення
інтелектуальних передумов для возз’єднання європейської цивілізації в її новій
гуманітарній якості [3].
У травні 2015 р. Міністерство культури представило на розгляд програми ЄС Східне
партнерство «Культура» Довгострокову стратегію реформування української культури
на 2015–2018 рр., де отримало позитивну оцінку. Слід виокремити деякі напрями як
пріоритетні – культурні обсерваторії, просування державно-приватного партнерства,
стимулювання творчих індустрій, прозорість та участь у розробці політики на
національному та регіональному рівнях, реалізація показників ЮНЕСКО в галузі
культури – збереження культурної спадщини та сприяння створенню позитивного клімату
для культури, в тому числі заходів стимулювання через податкову систему скорочення
кількості непотрібних законів і правил, які перешкоджають культурному розвитку.
Усе вищенаведене вимагає розроблення і втілення перспективного плану щодо
культурної політики, на сьогодні питання збереження нерухомих пам’яток культурної
спадщини належить до культурної політики держави, що діє на основі Закону «Про
охорону культурної спадщини» (зі змінами та доповненнями).
Особливу увагу слід приділити новій Концепції проекту закону «Про збереження
нерухомої культурної спадщини», що передбачає децентралізацію, дерегуляцію,
прозорість адміністрування, запровадження норм прямої дії у сфері нерухомої
культурної спадщини, а також посилення адміністративної та кримінальної
відповідальності за пошкодження та руйнування пам`яток.
Зокрема, Концепцією обумовлено скасування 70% різних видів дозволів і
погоджень, спрощення і децентралізацію процедур внесення об`єктів у Державний
реєстр нерухомих пам’яток, створення електронного Реєстру усіх пам’яток в Україні,
який буде загальнодоступним для всіх бажаючих. Концепцією також передбачено
передачу на місцевий рівень усіх повноважень щодо видачі приписів, розпоряджень,
дозволів, надання адміністративних послуг, пов’язаних із охороною усіх категорій
пам’яток, окрім тих, що відносяться до об’єктів ЮНЕСКО, державних історикокультурних заповідників та охоронюваних археологічних територій, одночасно
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запровадивши ефективну систему контролю за діями і рішеннями місцевих органів
влади.
Передбачається також посилити адміністративну і кримінальну відповідальність
за порушення пам’яткоохоронного законодавства та створити на законодавчому рівні
ефективні інструменти для негайного припинення виявлених порушень.
Концепцією пропонується заборона розміщення реклами на пам’ятках об’єктів
ЮНЕСКО та державних історико-культурних заповідників, а також законодавче
обмеження розміщення реклами в буферних зонах об’єктів ЮНЕСКО, на інших
пам’ятках, в межах їх територій, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць [6].
До принципів культурної політики також належить міжнародна співпраця, яка сприяє
взаєморозумінню різних народів. Міжнародна співпраця має базуватися на розумінні
та повазі до культури кожного народу. На 70-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН
стартувала нова міжнародна ініціатива щодо зміцнення захисту культурної спадщини,
що стає мішенню терористів і контрабандистів, покликана запобігти руйнуванню
об’єктів культурної спадщини. З ініціативою «Захист культурної спадщини – імператив
для всього людства» виступили Італія та Йорданія за участю глав ЮНЕСКО, Інтерполу
і УНП ООН, а також міністрів ряду держав-членів ООН. Метою ініціативи є
забезпечення виконання резолюцій та рішень, прийнятих Радою Безпеки ООН,
Генеральною Асамблеєю ООН та іншими міжнародними органами.
За останнє десятиліття збільшилося число терористичних актів на об'єкти
культурної спадщини та руйнувань пам'ятників в країнах, що перебувають у зоні
збройного конфлікту, а також випадків організованих розгарбувань, незаконного обігу
та продажу культурних об'єктів у безпрецедентних масштабах.
Захист культурної спадщини є спільною відповідальністю міжнародного
співтовариства і здійснюється в інтересах майбутніх поколінь.
Ініціатива «Захист культурної спадщини» – це проект, в якому можуть взяти участь
всі держави-члени, міжнародні організації та партнери, які бажають об'єднати зусилля
для захисту культурної спадщини від руйнування та/або незаконного обігу культурних
цінностей. Ця нова ініціатива спрямована на зміцнення Глобальної коаліції із захисту
культурної спадщини, яка була створена раніше цього року на засіданні Комітету
Всесвітньої спадщини в Бонні (Німеччина). Щоб підвищити рівень інформованості
громадськості і помножити заходи протидії цій загрозі, буде також активізована кампанія
#unite4heritage в соціальних мережах.
Міжнародна кампанія #Unite4Heritage, розпочата у зв’язку з нещодавніми актами
умисного знищення пам'яток культури та руйнування об'єктів культурної спадщини в
арабському регіоні.
Пріоритетом кампанії також є підвищення обізнаності громадськості, особливо
молоді, в усьому світі про культурну спадщину, що представляє все розмаїття людства,
про важливість міжкультурного обміну та діалогу в сучасному світі [10].
На національному рівні необхідно бачити всі пріоритетні напрями щодо
збереження культурної спадщини, визначення альтернативних шляхів реалізації
культурної політики держави, знаходження балансу для задоволення потреб та інтересів
різних учасників процесу.
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Відсутність державних орієнтирів у духовній сфері позначається і на сфері
збереження культурної спадщини, які належать до Списку всесвітньої спадщини. До
прикладу можна навести такі факти: українська делегація взяла участь у роботі 34-ї
сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у місті Бразиліа (Бразилія, 11 серпня
2010 р.). У рамках сесії українська делегація домоглася підтвердження статусу собору
Святої Софії та Києво-Печерської лаври як об'єктів культурної спадщини, які мають
універсальну цінність.
Слід зазначити, що Україні дали півроку, щоб уникнути занесення Софії Київської
і Лаври до «чорного списку» ЮНЕСКО.
Номінація: Собор Святої Софії Київської з прилеглими монастирськими
спорудами разом з Києво-Печерської лаврою було внесено до списку Всесвітньої
спадщини за основними критеріями I, II, III, IV та VI (30 травня 1989 р. за № 527):
Критерій І. Собор Святої Софії Київської є унікальним художнім досягненням і
в його архітектурний ансамбль, і його чудова прикраса. За допомогою 12 колон
розділений інтер’єр п’яти нефів, а церква є ідеальним поєднанням між символічним
зображенням та архітектурою. Унікальною є прикраси мозаїки, яка охоплює майже 260
кв. м. Настінний живопис (3000 кв. м), значно відновлені, але їх можна порівняти з
будівлями Візантійської імперії.
Критерій II. Архітектурна споруда Св. Софії служила моделлю, стилістичні
особливості якої були поширені по всій Київській Русі в ХІ ст.
Критерій III. Окрасою собору Святої Софії, зокрема, світські фрески веж, які
зображують історичні події (візит княгині Ольги з Києва до Константинополя),
засвідчують і характеризують певний та тривалий культурний міжнаціональних обмін.
Критерій IV. Собор Святої Софії є унікальної та оригінальною пам'яткою східного
християнства в ХІ столітті.
Критерій VI. У центрі міста Києва, собор Св. Софії символізує «Новий
Константинополь», столиця християнської Держави заснована сином святого
рівноапостольного князя Володимира.
На вищенаведеній сесії (34 сесія) країна-учасниця вийшла з ініціативою із
отримання відповідного статусу і для «Ансамблю історичного центру у Львові». На
39-й сесії [7] експерти ЮНЕСКО зазначили, що «Організація висловила стурбованість
з приводу загального стану збереження історичної забудови, зокрема, серйозних змін
у міській забудові та значної загрози пам’яткам, цілісності та автентичності історичних
будівель. ЮНЕСКО вимагає від органів державної влади негайно припинити всі роботи
у зоні історичного ареалу. Якщо ці вимоги не будуть виконані, то Львів можуть
виключити зі Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що негативно вплине на авторитет
України загалом».
Вочевидь, ці факти можна розглядати як прояв економічної кризи, але культурна
політика має формуватися на культурних потребах суспільства, навіть в умовах кризи.
Культурна політика держави має бути засобом національної ідентичності, що інтегрує
у європейський простір.
На основі вищенаведеного можна дійти висновку, що культурна політика держави
потребує формування нормативно-правової бази, але більше уваги потребує вирішення
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проблеми розвитку культури у нашому суспільстві, оскільки продовжує діяти
залишковий принцип. Інерційність, непослідовність у проведенні культурної політики
та млявіть громадської думки щодо вирішення питання збереження культурної спадщини
для майбутніх поколінь спонукає до пошуків альтернативних шляхів, один з яких
пролягає через особистий розвиток людини, який пов’язаний не тільки зі знаннями, а й
із духовністю, культурою та моральністю. Культурна політика повинна сприяти країні у
визнанні її у світі як стабільного та надійного партнера.
Серйозним викликом для збереження культурної ідентичності і культурного
розвитку є глобалізація культурних, освітніх та інформаційних процесів, а також підхід
до них за економічними, ринковими критеріями. За таких умов держава має вирішити
два досить відмінні завдання: а) збереження та актуалізація своєї матеріальної й духовної
культурної спадщини, мистецьких традицій; б) забезпечення конкурентоспроможності
національного культурного продукту на світовому ринку. Невиконання або часткове
виконання цих завдань може призвести або до втрати країною власного культурного
обличчя, або до її маргіналізації у світовому співтоваристві. Тому одним з головних
напрямів культурної політики має бути збереження й актуалізація культурної спадщини
в найширшому її розумінні.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ В БІБЛІОТЕЧНУ
СПРАВУ
У статті досліджено основні засоби запровадження царської цензури в
бібліотечну справу України. Виявлено вплив світської цензури на формування мережі
публічних бібліотек, йдеться про вилучення україномовної літератури з фондів
публічних бібліотек. Проаналізовано принципи роботи централізованої системи
цензурних органів, які регламентували напрями діяльності публічних бібліотек,
зокрема акцентовано увагу на створенні міністерських каталогів, згідно з якими
відбувалася чистка книжкових фондів. Розкрито сутність бібліотечної цензурної
політики російського уряду, що була спрямована на знищення публічних бібліотек
України як важливих осередків української духовності.
Ключові слова: цензура, царська цензура, світська цензура, бібліотеки, публічні
бібліотеки, бібліотечна справа, «чистка»фонду, міністерські каталоги.
В статье исследованы основные средства введения царской цензуры в
библиотечном деле Украины. Выявлено влияние советской цензуры на формирование
сети публичных библиотек, говорится об изъятии украиноязычной литературы
из фондов публичных библиотек. Проанализированы принципы работы
централизованной системы цензурных органов, регламентирующих направления
деятельности публичных библиотек, в частности акцентировано внимание на
создании министерских каталогов, согласно которым происходила чистка книжных
фондов. Раскрыта сущность библиотечной цензурной политики российского
правительства, которая была направлена на уничтожение публичных библиотек
Украины как важных центров украинской духовности.
Ключевые слова: цензура, царская цензура, светская цензура, библиотеки,
публичные библиотеки, библиотечное дело, «чистка» фонда, министерские
каталоги.
In the article the basic means of the introduction of the tsarist censorship in libraries
of Ukraine. The influence of the Soviet censorship on the formation of a network of
public libraries, said the seizure of Ukrainian-language literature from funds of public
libraries. Analyzed the principles of a centralized system of censorship governing
activities of public libraries, in particular, attention is focused on the creation of
ministerial catalogs, which are cleaned according to the book funds. The essence of the
library censorship policy of the Russian government, which was aimed at the destruction
of public libraries in Ukraine as an important center of Ukrainian spirituality.
Key words: censorship, tsaristcensorship, secularcensorship, libraries,
publiclibraries, libraryscience, «cleansing»ofthefund, ministerialdirectories.
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У період суспільно-політичних перетворень в Україні та її культурного відродження
важливим став процес національного державотворення, складовою частиною якого є
звернення до історичної спадщини українського народу та прагнення до об’єктивної
оцінки всіх періодів і проблем вітчизняної історії, особливо тих її сторінок, які
протягом тривалого часу невиправдано замовчувались, перекручувались і трактувалися
згідно із затвердженими ідеологічними схемами. Класова заангажованість дослідників
супроводжувалася повною фільтрацію джерел, введенням до наукового обігу
матеріалів з однополюсним політичним навантаженням, а політично незаангажовані
вчені, які відважувалися чесними і глибоко науковими розвідками сміливо
висловлювали своє бачення проблеми, оголошувалися лютими ворогами народу з
подальшою забороною їхніх творів. Крім того, засекречення архівів, їхнє повне
«одержавлення» та підпорядкування панівній комуністичній ідеології, знищення частини
фондів, по суті, позбавляла можливості тогочасних науковців здійснити об’єктивний
аналіз багатьох процесів, що стосувалися запровадження цензурної політики в публічні
бібліотеки.
У цьому контексті особливої актуальності набуває вивчення основних засобів
запровадження царської цензури в бібліотечну справу України, оскільки це надасть
можливість заповнити істотні прогалини, що мають місце в дослідженні історії бібліотек
України, реконструювати історичний процес у його повному обсязі й багатогранності.
Об’єктивне вивчення історії бібліотечної цензури розпочалося після
проголошення державної незалежності України та розпаду СРСР. У цей час у багатьох
науковців виникло прагнення до правдивого й об’єктивного висвітлення всіх періодів
вітчизняної історії. Зокрема, відбулась актуалізація історичних досліджень,
присвячених висвітленню основних етапів становлення бібліотечної цензури в Україні,
що започаткувала новий етап і новітню історіографію проблеми.
На основі значної частини архівних джерел (партійних, цензурних, державних,
громадських) з фондів державних архівних зібрань особливості реалізації цензурної
політики в Україні на різних етапах її розвитку розглянуто в дослідженні О. Федотової [12].
Праці М. Тимошика відзначаються оригінальністю думки та новітніми підходами
до вивчення основних етапів становлення цензури у видавничій та бібліотечній справі [10].
Значним джерелом дослідження став науково-допоміжний бібліографічний
покажчик «Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921 рр.)», укладений О. Федотовою,
П. Сенько та О. Устінніковою, в якому вміщено інформацію про заборонені радянською
цензурою для розповсюдження та користування в бібліотеках неперіодичні, періодичні
та продовжувані видання, що вийшли друком у зазначений період. Покажчик
уможливлює науковий аналіз вміщеної інформації, реконструкцію книговидавничого
репертуару, введення до наукового обігу документів і матеріалів, що хоч і частково,
але засвідчують про масштаби втрат, заподіяних радянською цензурою культурному
та духовному розвитку українського народу. Покажчик є універсальним, так як вміщені
в ньому джерела відбивають різні галузі знань: історію, правознавство, сільське
господарство, філософію філологію, хімію, релігію, педагогіку. У покажчику
представлено документи, що було вміщено до спецфонду Книжкової палати:
монографії, тези доповідей, наукові неперіодичні збірники, матеріали конференцій,
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з’їздів, симпозіумів, збірники наукових праць, статути, інструкції, різноманітні посібники,
практичні порадники, підручники, хрестоматії, методичні рекомендації, курси лекцій,
навчальні програми, практикуми, словники, енциклопедії, довідники, путівники,
проспекти, каталоги, документально-художні та науково-художні, видання, альманахи,
антології [8, 10].
У збірнику «Російщення України» (1992) українські історики висвітлювали основні
методи та засоби, за допомогою яких Росія здавна намагалася нав’язати українському
народу свою ідеологію. Так, Л. Полтава висвітлив основні засоби, за допомогою яких
царська цензура російського уряду нищила українську культуру [6]. Б. Романенчук
проаналізував вплив царської цензури на розвиток культур України [7].
С. Кагамлик розкриває методи вилучення літератури з бібліотеки КиєвоПечерської лаври, через неузгодження творів з представниками Вищого Синоду –
основного органу цензури, що реалізовував царську цензуру в книжковій та бібліотечній
справі [3].
З появою друкованої книги запроваджується світська цензура у формі попереднього
контролю, яка отримала поширення і в Україні.
Відомо, що у 1672 р. на російський престол зійшов Петро І, який на початку
свого царювання запровадив кілька реформ. Для посилення потужності своєї влади
він спрямував зусилля на подолання могутності церкви, яка стежила за культурним
розвитком суспільства. Тому в 1720 р. з цією метою Петро І створив Духовний колегіум,
до складу якого входило десять світських осіб. У регламенті колегіуму зазначалося,
що створення «духовної колегії поклало кінець монополії церкви на друк» .
З цього часу встановлювалася світська цензура. Основною метою запровадження
царської цензури було зміцнення самодержавного ладу Російської імперії, частиною
якої, як відомо, вважалася Україна, або як її тоді називали – Малоросія. Введення
жорсткого цензурного нагляду за національно-культурним життям українського народу
обумовлювалося намаганням Петра І обмежити адміністративну автономію України з
метою повного злиття українців з росіянами та знищити в українців усвідомлення своїх
національних особливостей. Як відомо, головною ознакою національної гідності
українського народу була і є мова, саме тому цензурна політика царського уряду була
спрямована на повне нищення української мови [4, с. 33].
На це вказує видання таких указів: у 1709 р. було видано указ Петра І, згідно з
яким імператор заборонив українську мову в церквах. У цьому самому році вийшов
наступний указ про запровадження «гражданського письма», який підривав авторитет
Києво-Могилянської академії [2, с. 322]. У 1720 р. на ім’я Чернігівської, СвятоТроїцької, Іллінської та Києво-Печерської друкарні було надіслано указ, яким
заборонялося друкувати церковні книги без цензурного контролю Духовної колегії.
Цим указом затверджувався контроль за виданням релігійної літератури, для того, щоб
не допустити видання книг «...несогласных с великороссийскими печатями, которые со
мною противностью Восточной церкви».Далі в указі зазначалось, що книги, видані
українською мовою слід надсилати до Синодальної контори для перевірки: «...справлять
прежде с великороссийскими печатями с теми великороссийскими печатями, дабы
никакой розни и особого наречия в оных не было». Після видання цього указу Синод
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призначив окремого протектора, який дозволяв випускати лише ті видання, які не
відрізнялися від російських.
З бібліотек вилучалася переважно україномовна література. Так, згідно з наказом
Синоду з фондів монастирських бібліотек знищувалася церковна література, видана
українською мовою [4, с. 34]. У 1732 р. Синод звелів київському митрополиту Рафаїлу
Заборовському вилучити з фонду бібліотеки твір Стефана Яворського «Камінь віри»,
оскільки його було видано без згоди синодальної контори [3, с. 60].
Упродовж ХІХ ст. з посиленням самодержавства цензура набуває більш
репресивного характеру. Удосконалюється централізована система її органів, які
регламентували всі напрями культурного розвитку суспільства. У 1810 р. було створено
Комітет охорони загальної безпеки. Крім здійснення цензурного нагляду за політичною
благонадійністю громадян, у положенні про цей комітет, серед питань, які він мав
вирішувати основне місце займав пункт «про шкідливі книги», згідно з яким до функцій
комітету входило здійснення нагляду за розповсюдженням видань у бібліотеках та
видавництвах країни з метою знищення тієї літератури, зміст якої не відповідав
інтересам царського уряду.В Україні, крім цієї структури, існувала ще й створена так
звана «Комиссия тайного надзора за состоянием умов края», якою керував начальник
військових поселень граф І. Вітте [4, с. 34].
У 20-х роках ХІХ ст. також посилюється цензурний нагляд за публічними
бібліотеками. Так у 1824 р. за розпорядженням Міністерства духовних справ та народної
просвіти було вперше проведено масову «чистку» фондів публічних бібліотек, у
результаті якої сотні книг підлягали знищенню.
Після подій на сенатській площі в Санкт-Петербурзі 1825 р. посилюються
репресивні заходи, активізується агентурна робота, здійснюється реорганізація органів
цензури[4, с. 35].
У 1826 р. було затверджено новий цензурний устав, який вказував на загострення
царської цензури. Згідно з уставом було створено Верховний цензурний комітет, яким
регламентувалася діяльність цензурних органів. При цьому комітеті щорічно складалися
списки забороненої літератури, згідно з якими здійснювалася «чистка» фондів публічних
бібліотек. Якщо твори, що заборонялися цензором для книговживання, були знайдені
в бібліотечному фонді, то бібліотекарі, які не вилучили її з книгосховища, підлягали
дуже суворому покаранню, а література фізично знищувалася. Метою було не допустити
поширення серед населення тієї літератури, зміст якої суперечив державній політиці та
ідеології, тому твори, що не відповідали цим вимогам, вилучалися та знищувалися.
Початок 60-х років ХІХ ст. характеризувався відродженням національнокультурного життя українського народу, що відображалось у виникненні українських
товариств, які сприяли розгалуженню публічних бібліотек, виходили україномовні
видання.
Відновлення українського руху в нових формах викликало суворі репресії з боку
російського уряду та поклало початок новому періодові боротьби офіційної Росії з
українською народністю. У цей час вона відображалась у нищенні культурних надбань
українського народу [9, с. 35]. Заходи уряду проти відродження національно-культурного
руху відображались у введенні жорсткого цензурного нагляду, з метою обмеження
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поширення української мови як у пресі, так і в літературних творах. Як справедливо
зауважив М. Тимошик, основною причиною посилення цензури була «...поява першої
одухотвореної Шевченкової музи, яка нагадала «малоросам» про їхню справжню
Батьківщину, їхню колишню славу і принижувану століттями національну гідність»
[10, с. 232] про те, що в них є мова. Головною метою проведення царської цензури
було обмеження поширення української мови, оскільки «мова, її друковане слово
справді об’єднувало людей, піднімало його з колін, спонукало думати і перетворювало
його цим думанням з «малоросів» «хохлів » на українців [10, с. 243].
Посиленню цензури сприяли Валуєвський (1863) та Емський (1876) укази, в яких
було проголошено заборону видання українських друків [5, с. 68] та їхнє використання
в публічних бібліотеках. З цією метою було підготовлено спеціальні державні
документи.
Особливо жорстоким був нагляд уряду за народними бібліотеками. У 1888 р.
російський уряд видав «Правила про безплатні народні читальні та порядок нагляду за
ними», згідно з якими у бібліотеках призначалися так звані споглядачі, які були
зобов’язані стежити за комплектуванням бібліотечних фондів. На основі даних правил
Верховний цензурний комітет згідно з духовним відомством почав видавати каталоги
періодичних видань (так звані міністерські каталоги), в яких подавалися списки
літератури, що рекомендувалась для книговживання. Списки, вміщені в каталоги,
переважно включали в себе монархічну, релігійно-моральну літературу, а також офіційні
та довідкові видання міністерства, тому вони значно обмежували фонди публічних
бібліотек [1, с. 40].
У 1894 р. Міністерством внутрішніх справ та народної просвіти були видані в
1884 р. та перевидані в 1894 р. з доповненнями «Алфавітні списки творів друку, які
заборонялось поширювати в публічних бібліотеках», як у Росії, так і в Україні. Згідно
з даними списками для книговживання заборонялась україномовна книга. У цьому ж
році були видані славнозвісні «Тимчасові правила», згідно з якими у 1885 р. вилучалася
з фондів університетських та публічних бібліотек україномовна література [5, с. 67].
Найцікавішим було те, що в списках забороненої літератури були включені твори таких
відомих класиків російської та української літератури, як: Ю. Лермонтова, Ф. Достоєвського,
В. Короленка, А. Чехова та Т. Шевченка [4, с. 37].
У 1903 р. царським урядом був підготовлений новий список заборонених видань
для публічних та народних бібліотек, до списків забороненої літератури входили твори
таких українських авторів: Б. Грінченка, М. Стасюка, С. Черкасенка, А. Шабленка,
декламатора О. Коваленка. Основною причиною їх заборони був зміст, що не відповідав
уподобанням російських цензорів, оскільки в їхніх творах розкривалася та оспівувалася
самобутність українського народу. Про це свідчить доповідь цензора С. Косовича, яка
була зачитана на засіданні петербурзького цензурного комітету 15 червня 1892 р.
Стосовно поеми Б. Грінченка «Беатриче Ченчі», цензор доповідав: «Сюжет поэмы
самый неудобный, можно сказать, омерзительный. Фабула известна. Оканчивает автор
поэму обращением к своему родному краю – Украине».
Реалізація цензурних вимог царського уряду щодо України стала причиною
соціальної напруженості, що призвело до стурбованості з боку провідних діячів
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української інтелігенції. Так, у зв’язку з переглядом законодавства про цензуру та
реформу Б. Грінченко писав: «Якщо взагалі становище друку в Росії обтяжливе, то
становище друку українського зазнає на собі всі наслідки безправ’я, адміністративної
сваволі і вимушеного мовчання про найнагальніші питання життя... український вже й
зовсім позбавлений можливості торкатися яких би то не було питань, здавна обмежений
в правах на існування і вже з 1863 р. приречений на викорінення»[4, с. 37].
Розмах революційного руху в країні та новий спалах національного українського
руху примусив уряд піти на деякі поступки. Наприкінці 1904 – на початку 1905 р. було
знято цензурні обмеження з української писемності: навіть українські видавництва
отримали дозвіл на видання та поширення в сільських та міських бібліотеках
українського перекладу Четвероєвангелія (1929), а також белетристичної та історичної
літератури. Крім того, у грудні 1905 р. відмінили правила про нагляд за народними та
публічними бібліотеками.
Але в 1910 р. за розпорядженням Столипіна були закриті українські культурні
товариства, видавництва, заборонено читання лекцій українською мовою навіть у
місцевих університетах. Просвітницькій роботі було покладено край, а в 1912 р. царизм
відродив скасовані революцією 1905 р. міністерські каталоги, в яких рекомендувалася
література для народних читалень, було прийнято «Нові правила про організацію роботи
народних книгозбірень», що посилювали цензуру щодо україномовних творів у
публічних бібліотеках [4, с. 38].
У зв’язку зі змінами, що відбулися в політичному та соціокультурному житті країни,
відбувся перехід від духовної до світської цензури, запровадження якої безпосередньо
регламентував імператор. Основними проявами запровадження цензури в ХVII–ХІХ ст.
був суворий адміністративний нагляд за комплектуванням книжкових фондів, що
відображався у вилученні україномовної літератури з книгозбірень. Запровадження такої
цензурної політики обумовлювалося тим, що заборонялось друкувати і
розповсюджувати літературу, видану українською мовою. «Чистки» бібліотечних
фондів регламентувалися згідно з виданими «міністерськими каталогами», в яких
подавалась література, що підлягала вилученню.
Варто зазначити, що світська цензура, на відміну від духовної, крім
загальнополітичних мотивів, виділяла ще й національний. Бібліотечна цензурна політика
російського уряду спрямовувалася на заборону публічних бібліотек як важливих
осередків української духовності, в яких зберігались і концентрувались літературні
пам’ятки, накопичені протягом багатьох століть, і так забезпечували спадкоємність
поколінь. Основною метою запровадження царської цензури стало гальмування
потужного руху національного відродження, яке відбувалося в 60-ті роки ХIХст. і
позначалося стрімким злетом української культури та літератури, зростанням
національної свідомості, підвищенням громадської активності.
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ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
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Стаття присвячена проблемі уточнення терміна «інноваційна культура»,
висвітленню ключових для сучасної науки підходів до тлумачення цього поняття,
аналізу наукової літератури, в якій у різних контекстах вивчається інноваційна
культура на предмет виявлення підходів до розуміння інноваційної культури.
У статті аналізується поняття інновації, його відміність від новації та
діалектичний зв’язок інновації з традицією.
Ключеві слова: інновація, інноваційна культура, інновація та новація, інновація
та традиція.
Статья посвящена проблеме уточнения термина «инновационная культура»,
освещению ключевых для современной науки подходов к толкованию данного
понятия, анализу научной литературы, в которой в разных контекстах изучается
инновационная культура на предмет выявления подходов к пониманию
инновационной культуры. В статье также анализируется понятие инновации, его
отличия от новации и диалектическая связь инновации с традицией.
Ключевые слова: инновация, инновационная культура, инновация и новация,
инновация и традиция.
The article is devoted to the problem of clarification of the term innovation culture,
covering the key approaches to the interpretation of this conceptfor modern science, the
analysis of the scientific literature, in which innovation culture is studied in order to
identify cross-cutting approaches to the understanding of the innovation culture in
different contexts. The article also analyzes the concept of innovation, its differences
from the novation and the dialectical connection of innovation and tradition.
Key words: innovation. innovation culture. innovation and novation, innovation
and tradition.
Нині все частіше науковці, соціологи, управлінці, економісти та інтелектуали
говорять про інноваційну культуру [18]. Часто це поняття вживається в контексті інших
понять, таких як: інформаційна культура, постіндустріальне суспільство, інноваційний
менеджмент тощо. Назріла нагальна потреба узагальненого висвітлення множинних
підходів до розуміння поняття «інноваційна культура», з’ясування суті цього поняття
шляхом окреслення магістральних напрямів його потрактування. Проаналізований
автором матеріал статті склали доробки науковців, які окреслене поняття розглядають
конструктивно, не заперечуючи існування явищ і процесів, що ним охоплюються.
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Метою статті є аналіз наукової літератури, у якій висвітлюється поняття «інноваційна
культура», систематизація підходів, що у цій літературі сформувалися, а також визначення
контекстів, у яких поняття інноваційної культури вживається в культурології –
науці, що є «міждисциплінарним теоретичним і методологічним полем пізнання явищ
та сутності культури» [20; 10].
Ряд дослідників, зокрема: М. Демчук і А. Юркевич [12], М. Кларін [16], А. Поскряков
[24], Т. Соболь [31], Д. Степаненко [33] та ін. займалися питаннями класифікації інновацій,
втім, класифікація та аналіз визначень інноваційної культури не були предметом окремого
наукового дослідження. Натомість нині існує велика кількість визначень поняття
«інноваційна культура», зібрані, наприклад, у статті О. П. Коюди в журналі «Проблеми
науки» [17]. Втім автор не вдається до їх детального аналізу.
Одними з перших поняття інноваційної культи як складової інноваційної діяльності
розпочали вивчати зарубіжні економісти (Г. Тренквіст, Б. Санто, Т. Давіла, Дж. Епштейн,
Р. Шелтон) і представники споріднених галузей (А. Ніколаєв, А. Постряков, С. Биконя,
В. Гусєв та ін.). Пізніше інноваційна культура стала предметом вивчення соціологів
(Ю. Карпова, Б. Лісін, В. Фокіна). Можемо також констатувати і дослідження цієї теми
у освітній галузі, зокрема як у вітчизняній (О. Козлова, Р. Міленкова, О. Аматьєва,
Н. Гавриш, В. Носкова, А. Кальянов, О. Єфросініна), так і закордонній (Л. Єлізарова,
А. Герасимов, І. Логінов, Л. Холодкова, В. Чорнолес). Істотний розвиток теорії інновації
відбувається в 20-х рр. ХХ ст. Саме тоді Н. Кондратьєв виявив «великі цикли» інновацій,
а І. Шумпетер, розширив його ідеї і впровадив їх у сферу активізації процесів
виробництва [32].
Формуванню інноваційної культури як частини загальної культури присвячені
роботи Е. Афанасьєва і Л. Борисова [33], В. Віненко [8], В. Вороніна [9], В. Нестеренко
[22], Л. Ордіної [23], А. Поскрякова [24], Л. Сластьоніна [30], С. Щукіної [34] та ін.
Так, дослідження Л. Ордіної висвітлює теоретичні основи створення культуротворчого
середовища в підготовці фахівця. У роботах Л. Борисової [1] здійснено аналіз феномену
«інноваційна культура», запропоновано модель управління процесом її становлення,
формування і розвитку, зазначено, що умовою успішності інноваційної діяльності є
психологічна готовність фахівців до нововведень.
Дослідження А. Поскрякова розкривають психологічний аспект формування
інноваційної культури; в них здійснено спробу аналізу сутнісного змісту та особливостей
її формування. У дисертаційному дослідженні Л. Елізарової [14] розроблено модель
формування інноваційної культури суб’єктів професійної освіти, запропоновано
методику і умови її реалізації. Інноваційна методична культура вчителя аналізується в
роботах Т. Н. Бережної [2]; інноваційна організаційна культура підприємства
розглядається у працях Ю. В. Качіної [15].
Аналіз психолого-педагогічної літератури та дисертаційних досліджень цієї
проблеми показує, що в педагогічній теорії і практиці вже мали місце дослідження з
проблем становлення, формування і розвитку інноваційної культури. Зокрема, про це
йдеться в працях: А. В Антонової, Ш. З. Азимбетової, Є. Д. Афанасьєвої [1], В. Г. Вольвич,
В. Гусева, Л. Е. Елізарової [14], Н. П. Ільїної, Ю. В. Качиної [15], О. П. Коюди [17],
Є. Б. Лисіна [21], Р. В. Міленкової, А. І. Ніколаєва, Л. А. Холодкова. В окремих роботах
І. Е. Панової йдеться про інтегровану інноваційну культуру як мету підготовки фахівця
будь-якої спеціальності.

65

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ НАСКРІЗНІ ІДЕЇ

Під інноваційною культурою розуміють складову загальнокультурного процесу,
яка визначає ступінь сприйняття окремою особою, групою чи суспільством різних
нововведень у діапазоні перетворення їх у інновації. Втім, як зазначає О. Коюда, «ще
не сформульоване чітке тлумачення поняття інноваційної культури та основних напрямів
з її формування в Україні, повного розуміння її принципів і функцій» [17, с. 15].
Серед великої кількості визначень можна прослідкувати три наскрізні підходи до
розуміння інноваційної культури. Підхід перший. Інноваційною культурою називають
складову будь-якої історично-регіональної форми культури у тому випадку, коли вона
налаштована на зміни, які й продукує. Втім, це дуже широкий контекст вжитку терміна,
крім того, такий, що не відображає сутнісних рис інноваційності, в такому потрактування
термін «інноваційна культура» є синонімом більш вживаного терміна «новаторство».
А, як відомо, термінологічна синонімія є явищем не продуктивним для наукового обігу,
бо ускладнює його та вносить хаотичність, а наука тяжіє до раціональності.
На думку відомого соціолога П. Сорокіна, що висловлена ним у праці «Філософія
і психологія творчості», інновації в сфері культури виникли ще в епоху палеоліту, коли
з’явилися наскельний живопис, кам’яні та глиняні скульптури, ритуальні танці. Інновації,
як зазначає П. Сорокін, мають три джерела. По-перше, природна реакція, відповідь на
виклик з боку нових поколінь, що усвідомлюють загрози антикультури. По-друге,
глибинні джерела давньої культури Сходу, де все ще переважає традиційний
ідеаціональний тип культури. Під ідеаціональним типом він розуміє тип культури, що
характеризується перевагою релігійних мотивів. Але головним, на думку вченого, є
те, що відбувається трансформація самого суспільства, перехід від індустріальної
світової цивілізації до гуманістично-постіндустріальної.
На думку А. Гріцанова, «інноваційна культура – це історично складена усталена
система норм, правил і способів впровадження нововведень у різні сфери життя
суспільства, характерна для даної соціокультурної спільності» [17, с. 17]. Це визначення
є досить ґрунтовним, але в ньому не враховано процес і результат впровадження
нововведень.
Підхід другий. Під терміном «інноваційна культура» розуміють особливу форму
сучасної культури, нову історичну реальність, яка постала внаслідок трансформації
інноваційного суспільства у напрямку до інформаційного та постіндустріального,
внаслідок особливої ролі інновацій у цій культурі, внаслідок як свідомого, так і
інтуїтивного пошуку сучасною людиною нових духовних підвалин свого життя. У
такому потрактуванні терміну «інноваційна культура» постає окремою особливою
формою культури загалом, яка формується на даному етапі її розвитку. Тож інноваційна
культура може бути осмислена поряд із такими поняттями як: «інформаційна культура»
та «культура постіндустріального суспільства», однозначного визначення які дати
складно, але цим поняттями користується все більше і більше авторів, що пропонують
власні дефініції та підходи до розуміння. Так, В. Балабанов під інноваційною культурою
розуміє особливу форму (різновид) загальнолюдської культури, який є новою
історичною реальністю, ця реальність постає як наслідок прагнення суспільства до
самооновлення; інноваційна культура є передумовою якісних змін життєдіяльності
людей, вона нині може претендувати на роль найважливішого соціально-психологічного
фактора суспільного розвитку [3].
Підхід третій. Він можливий у таких транскрипціях. Обґрунтування перше. Про
інноваційну культуру як про усталену форму культури говорити зарано, поряд із цим,
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вона є передумовою якісних змін у всіх аспектах життєдіяльності сучасної людини,
які лавиноподібно відбуваються нині. Тому можна говорити про інноваційну культуру
як про рису сучасної культури. Інноваційна культура постає комплексним соціальним
феноменом, стрижнем якого є готовність і здатність суспільства до інновацій у різних
сферах: науці, управлінні, економіці, освіті, культурі і т. ін. Обґрунтування друге.
Інноваційна культура як особлива форма сучасної культури, що стрімко розвивається
та набирає все помітніших обертів, породжує певний методологічний підхід, певний
стиль життя сучасної людини, людини, яка постійно потребує все нових і нових інновацій.
Тож інноваційну культуру можна тлумачити як методологічну основу гармонізації усіх
сфер людської діяльності. В. П. Бондарєв вважає, що інноваційна культура – це знання,
уміння і досвід цілеспрямованої підготовки, комплексного впровадження і всебічного
засвоєння новацій у різних галузях людської життєдіяльності. Людина як суб’єкт
інноваційної культури оновлює оточуючий її світ та себе саму таким чином, що і світ,
і сама людина гуманізуються [4]. Т. С. Бочкарьова також вважає, що інноваційна культура
відображає як рівень розвитку інноваційних процесів, так і міру участі в цих процесах
людей. Вона забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і здатність
підтримувати й реалізовувати інновації у всіх сферах життя [5].
Осягнення суті інноваційної культури здійснюється науковцями і в іншому ракурсі.
Коли метою є не визначення архітектоніки поняття, що ми висвітлювали вище, а
встановлення його сутнісної ознаки. Ідеї дослідників, що йдуть таким шляхом, є
когерентними з підходами до розуміння суті культури загалом.
Відомо, що визначень культури в сучасній науці нараховується більше чотирьох
сотень. Дослідники віддають перевагу не колекціонуванню дефініцій, а визначенню
підходів до розуміння суті поняття «культура», яких теж нараховують близько десяти.
Наведемо лише деякі приклади, їх список є репрезентативним, але невичерпним.
Інноваційну культуру досить велике коло науковців розглядає в контексті ціннісного чи
аксіологічного підходу. Таку традицію у розумінні суті інноваційної культури
започаткував американський теоретик менеджменту П. Друкер. Цей відомий дослідник
вважає, що інноваційна культура є комплексним впровадженням і всебічним засвоєнням
інновацій у різних сферах життєдіяльності на основі збереження в інноваційній системі
динамічної єдності старого, сучасного і нового [13].
Діяльнісний підхід до розуміння інноваційної культури розглядає її як прояв
сучасного суспільного життя, що налаштоване на інновації, які і визначають особливість
діяльнісного відношенні до світу нині (А. Ахієзер, В. Гусєв [11], І. Панова, та ін.), та
враховує особистісну сутність становлення інноваційної культури. У процесі діяльності
та взаємодії її суб’єктів зразки інноваційної культури (діяльності) транслюються,
зберігаються, сприймаються і використовуються.
Діалоговий підхід до тлумачення сутності культури, зокрема інноваційної,
передбачає деяке поєднання аксіологічного і діяльнісного підходів (В. Біблер, Ю. Верстакова,
В. Воронін [9] та ін.). Так, відповідно до концепції діалогового підходу, щоб бути
інноваційно культурною людиною, треба піднятися над своїм сьогоденням з метою
пошуку нового на базі по-новому почутого досвіду минулого. Слід запровадити
діалогові, емпатичні зв’язки як з минулим, так і з суб’єктами сучасного дискурсу. Тільки
в такому відкритому, наперед не заданому діалозі і можливе творення інноваційної
культури сьогодення.
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Як стверджує П. Гуревич у своїй книзі «Філософія культури», у герменевтиці
(Гуссерль, Гадамер та ін.) наголошується на розумінні, сприйнятті та інтеріоризації
особистістю культурних цінностей, на пошуку універсальних смислових цінностей і
критеріїв в оцінці і засвоєнні нового знання шляхом багатомірного і цілісного
осмислення. При цьому аналіз культурологічного досвіду минулого також здійснюється
з позицій його сьогодення у зв’язку з новостворенням за умови розуміння. Показово,
що авторів, твори яких є базовими для того чи іншого підходу, сучасні автори
використовують як такі, що розкривають суть поняття, хоч сам термін «інноваційна
культура» ті широко в своїх працях не використовують.
Кожний із означених вище підходів до осмислення змісту культури, так само як і
ті, про які мова в цій статті не йшла, всі вони у сукупності і взаємодії вказують не лише
на можливий шлях до розуміння сутності сучасної культури, але й на необхідність
формування (суспільством і людиною) сучасного бачення сутності феномену
інноваційної культури.
Варто відзначити ще один аспект вивчення інноваційної культури, який
прослідковується в роботах науковців, а саме: визначення її стрижневих характеристик.
Насамперед, слід окремо вказати в цьому контексті на ідеї П. Друкера, які вже вище
були предметом розгляду. Дослідник визначає ключову рису інноваційної культури, що
прослідковується при її діахронічному розгляді, це – «трансчасовий» зв’язок, який вона
у собі несе. Інноваційна культура пропонує таке «нове», яке є не запереченням
існуючого, а його вдосконаленням, трансформацією, видозміною. Крім того, вона
налаштована не на сьогодення, а на майбутнє; в ній неначе зустрічаються три часових
виміри в одній горизонтальній площині. Іншою сутнісною ознакою інноваційної
культури, що стає помітною при синхронічному аналізі поняття, є прагнення у її рамках
до поєднання природничо-наукового знання (і ширше: природничо-наукової картини
світу) і знання гуманітарного (і ширше: гуманітарної картини світу) на основі
застосування ідей синергетики як науки про саморозвиток систем різної етиології.
Можемо тут послатися на ґрунтовну працю А. В. Світзинського «Синергетична концепція
культури», що була надрукована у Луцьку 2008 р. [29]. У ній автор відстоює думку про
те, що синертетична єдність у культурі постає не лише як єдність природничого та
гуманітарного знання, а ще й як єдність раціонального та позараціонального начал.
Безперечно, при вивченні інноваційної культури, як і при вивченні будь-якої
наукової теми чи проблеми, можуть і повинні існувати різні підходи до її розуміння та
тлумачення, навіть такі, що взаємовиключають один одного. Це не лише дозволить
ширше та всебічніше зрозуміти поняття, але й сподіватися на синергетичний ефект, на
нові точки біфуркації, на якісно новий вектор його потрактування, тим більше ідеї
синергетики в культурі корелянтні ідеям дослідників поняття «інноваційна культура» [29].
Слід зазначити, що стрижневою основою для всіх дослідників інноваційної
культури є її співвіднесення з таким базовим для неї поняттям як інновація. Інновації
не лише термінологічно представлені в інноваційній культурі, але також є її сутнісною
характеристикою, разом із такими похідними від терміна «інновація» поняттями як
«інноваційна діяльність», «інноваційний потенціал», «інноваційні засади». У таких
висновках можемо послатися на законодавця. Зокрема, Закон «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» [27] визначає сутність поняття інноваційної культури
як «складової інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої,
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загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства
в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на
інноваційних засадах». «Інновації, згідно Закону України «Про інноваційну діяльність»
від 04.07.2002, – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [26]
«Інноваційна діяльність – це діяльність, яка спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на
ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг» [26].
За словами А. Поскрякова, інновація є людською потребою і за своєю мотивацією
виступає як нормальне природне явище [20]. Інновація – складова суспільної системи,
яка еволюціонує як механізм перетворень, створює передумови для соціокультурних
змін різного масштабу, вона залежить від людської здатності до творчості і
можливостей суспільства приймати або адаптувати результати цієї творчості. Слід
зазначити, що дефініція даного терміна в довідковій літературі відсутня. Поняття
вживається в предметних областях конкретних наук, інноваційність яких розглядається
тим чи іншим автором.
Наприклад, Б. Санто вважає, що інновація – це такий суспільний, технічний,
економічний процес, який через практичне використання ідей і винаходів приводить до
створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій [28]. За переконаннями
А. Кулагіна, «інновація – нова або вдосконалена продукція (товар, робота, послуга),
спосіб (технологія) її виробництва або застосування, нововведення або удосконалення
в сфері організації та (або) економіки виробництва, і (або) реалізації продукції,
забезпечують економічну вигоду, що створюють умови для такої вигоди або
поліпшують споживчі властивості продукції (товару, роботи, послуги)» [19]. У свою
чергу Д. Степаненко зводить інновацію не тільки до нових або вдосконалених
технологій, видів продукції або послуг, а також до рішень виробничого,
адміністративного, фінансового, юридичного, комерційного або іншого характеру, що
мають результатом їх впровадження і подальше практичне застосування, задіяння їх
позитивного ефекту для господарюючих суб’єктів [33]. Термін «інновація»
застосовується нині у практично будь-якій сфері людської діяльності.
Але досить часто різні вчені ототожнюють термін «інновація» з терміном
«новація». Наприклад, як зазначають В. Василенко та В. Г. Шматько [7], можна
застосувати термін «інновація» до всіх новацій, як у виробничій, так і в організаційній,
фінансовій, науково-дослідній, навчальній та інших сферах, до будь-яких удосконалень,
які забезпечують економію витрат або навіть створюють умови для такої економії.
Але слід розрізняти ці поняття.
Так, В. Мединський, А. І. Пригожин, Р. А. Фатхутдінов вказували на те, що новація
є оформленим результатом фундаментальних, прикладних досліджень, розробок або
експериментальних робіт у будь-якій сфері діяльності по підвищенню її ефективності
і подається у вигляді: відкриттів, винаходів, патентів; документації на новий чи
удосконалений продукт, технологію, процес; понять, наукових підходів або принципів;
результатів маркетингових досліджень тощо. Вона є предметом інновації, яка виступає
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кінцевим результатом впровадження новації з метою зміни об’єкта управління й
отримання економічного, соціального, науково-технічного та іншого виду ефекту [33].
Здійснений нами аналіз літератури з теми засвідчує, що термін «інновація»
найчастіше розглядається в дихотомії не з новацією, а з традицією. Інакше кажучи,
інновація – це явище (або факт) культури, що протистоїть традиції. «Інновації по своїй
суті, – відзначає Б. Лісін, – перебувають у певному протиріччі із традиціями. Дозволити
це протиріччя можна лише в тому випадку, якщо інновації виникають у надрах традиції,
а ті є основою для творчого процесу як джерела інноваційної культури» [21, с. 49].
Глибинний зміст інновацій передбачає комунікацію з традицією; інновація – це
«введення», «входження» нового: і в широке середовище тиражування-використання, і
в традицію; про зміни ми говоримо тільки тоді, коли вже існують традиції, стереотипи,
звички. У цьому розумінні інновація – зміна, порушення звичних традицій і стереотипів,
тимчасової перспективи. Ця зміна не обов’язково є щось нове, це може бути і «добре
забуте старе». Крім того, інновація передбачає впровадження, використання нового,
тобто, містить елемент тиражування, засвоєння, тяжіє до того, щоб стати сучасною
традицією; а, з часом, закономірно нею стає. І традиція, і інновація взаємозалежні та
взаємообумовлені настільки, що часом їх складно диференціювати: адже жодна
інновація ніколи не залишається нововведенням тривалий час, вона інституалізується,
а будь-яка традиція виникає спочатку як інновація.
Підсумовуючи вищепредставлений аналіз дефініцій «інноваційної культури»
можемо зробити висновок. Наскрізними денотативними ознаками терміна «інноваційна
культура» є: налаштованість культури на оновлення, на породження ідей та їх реалізацію,
на впровадженість результатів пошуку; стрижнем цих змін є динамічна єдність старого,
сучасного і нового, є прагнення до синтезу природничо-наукового та гуманітарного
знання, до поєднання раціонального та інтуїтивного.
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У статті проаналізовано історичний розвиток музично-театральної
творчості Українських січових стрільців. Досліджено особливості військової
культури стрілецтва та її внесок у скарбницю української національної культури.
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фольклор, хор, оркестр.
В статье проанализировано историю музыкального и театрального
творчества Украинских Сечевых Стрельцов. Изучено особенности военной
культуры стрельцов и их влияние на развитие украинской национальной культуры.
Ключевые слова: духовная культура, духовность, нация, героический эпос,
народный фольклор, хор, оркестр.
The article deals with development of the Ukrainian Sich Riflemen idiology, which
led to the raide populariti of the Ukrainian idea of the formation Ukrainian state.
Key words: spiritual culture, spirit, nation, nationalism, nation formation, national
idiology.
Для сучасної української культурології актуальним є питання вивчення історичної
та культурної спадщини Українських січових стрільців. Так, під впливом стрілецької
пісенно-поетичної, літературно-публіцистичної творчості зароджувалися нові модерні
мистецькі напрями в українській культурі. Стрілецька пісня, поезія, любовна лірика,
музика, балади стали продовженням давніх українських фольклорних традицій з новим
патріотичним змістом та мужнім характером. Тому досить актуальним буде дослідити
процеси формування та розвитку основних напрямів стрілецької творчості, а передусім
показати, в яких соціокультурних, військово-політичних умовах зароджувалася музичнотеатральна творчість українського стрілецтва.
Вивчення історії стрілецького руху присвятили свої монографії, статті, нариси
ряд сучасних авторів: В. Бережинський «Українські Січові Стрільці», М. Литвин,
К. Науменко «Історія галицького стрілецтва», «Військова еліта Галичини», М. Литвин
«Легіон Українських січових стрільців», Б. Якимович «Новітні лицарі Вітчизни»,
«З історії Українських січових стрільців», С. Горєвалов «Військова журналістика
України: Історія і сучасність», В. Гордієнко «Українські Січові Стрільці», В. Горбик,
Г. Денисенко «Воєнна історія України в пам’ятках». Усі вище зазначені автори
досліджують історичні передумови виникнення та подальшу військову та політичну
діяльність Легіону УСС, однак культурна складова стрілецької спадщини висвітлена
частково лише в контексті військової історії.
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Історичні монографії М. Лазаровича «Українське Січове Стрілецтво: формування,
ідея, чин», М. Гуйванюка «Січовий рух у Галичині й на Буковині (1904 – 1914)» більш
акцентовано розкривають особливості стрілецької культурної спадщини. М. Лазарович
описує основні напрями стрілецької творчості, аналізує їхню громадсько-освітню,
літературно-видавничу, просвітницьку роботу, аналізуючи її як окреме явище в історії
України, проте музично-театральна діяльність УСС має описовий загальний характер.
У своєму дослідженні М. Гуйванюк дослідив головні напрями діяльності молодіжних
січових товариств та їх культурно-просвітню діяльність, проте хронологічні межі
дослідження охоплюють події довоєнного періоду, що недостатньо для повноцінного
висвітлення всієї стрілецької спадщини. Усі вищезгадані історичні наукові праці лише
частково та фрагментарно висвітлюють музичну та театральну спадщину стрілецтва.
Тому набуває актуальності комплексного наукового дослідження військової культури
Українських Січових Стрільців у театральній і музичній галузі.
Музична та театральна творчість стрільців виникає в більш спокійних умовах
стрілецького побуту з організацією тилової інфраструктури Легіону УСС. Зокрема, у
березні 1915 р. було створено чоловічий хор при Коші УСС під керівництвом
підхорунжого Л. Гринішака. Його учасниками були представники ще довоєнних
молодіжних хорових колективів «Бандурист», «Субрат» та ін. [6, с. 26]. На початку липня
1915 р. було створено стрілецький оркестр за сприяння М. Угрин-Безгрішного та Ю. Рабія
[7, с. 355]. Керівником оркестру було призначено М. Гайворонcького, який у своїх
мемуарах так згадує ті події: «Моя праця в оркестрі розпочалась з кінця літа 1915 р.,
інструмент роздобули з допомогою О. Селянського. Добором музикантів займалися
досить професійно на поручення коменданта Коша» [19, с. 7].
До його складу оркестру належали: Є. Якимів, С. Маланюк, О. Кульчицький, М. Шепета,
Р. Лесик, С. Капустяк, Д. Турянський, В. Михайлів, С. Онуфрик, І. Яцишин, П. Кіччак,
А. Мороз та інші [125, с. 12]. Особливо серед помічників виділявся Р. Лесик,
працьовитий інструктор і всесторонній музикант. Він грав на всіх духових інструментах,
і рівень оркестру залежав від його фахових здібностей [9, с.12]. За короткий час роботи
оркестру було організовано кілька виступів перед стрілецькою командою. А вже
23 вересня 1915 р. оркестр під керівництвом М. Гайворонського взяв участь у святі з
нагоди вшанування та посвячення могил січових стрільців, які полягли біля с. Вікторова
[2, арк. 51, 52]. Неодноразово стрілецький хор та оркестр організовували свої виступи
і в українських селах, передусім у тих місцевостях, де перебував на дислокації Кіш
УСС. Ці концерти переростали в яскраві національні свята та маніфестації, зокрема з
нагоди шевченківських днів [3, арк. 42, 83, 85].
Репертуар оркестру включав переважно маршові твори вітчизняної та світової
класики, передусім твори Штрауса, Вагнера, Крігскамерадена та ін. З українських творів
використовували сучасні та народні пісні, а саме: козацькі думи, коломийки, «Ой, не
ходи, Грицю», Д. Січинського «Стоїть Гора», Б. Вахнянина «Похоронний марш
Шевченка» та інші.
Як стверджує керівник стрілецького оркестру: «Першими творами, які ми почали
виконувати, були два марші, перший з них французький, другий по пам’яті на народній
мелодії написав Р. Лесик, так званий Коломийковий похід. Практично, в духовій музиці,
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яку виконував оркестр, не вистачало професійних нотних партитур і музика часто-густо
сприймалась на основі наспівування мелодії керівником учасникам оркестру. Професійну
музику та ноти до неї оркестранти добували хто як міг, для прикладу візьмемо випадок,
який стався в місті Стрий, де перебував оркестр, на той час там існував гарний духовий
оркестр, колишній його музикант Г. Іванів дістав з його архіву ноти, які і поповнили
музичну бібліотеку оркестру» [5, с. 14].
З практичною концертною діяльністю оркестру розширюється і музичний
репертуар української та зарубіжної класики, виникають власні твори, написані
місцевими стрілецькими аматорами та фахівцями музичної справи. Спершу ця
оркестрова маршова музика виникає на основі стрілецької поезії та пісні, це такі марші,
як «Перший стрілецький похід», «Другий стрілецький похід», «Стрипа», «В дорогу»,
«Їхав Козак», автором яких був музичний диригент, керівник оркестру М. Гайворонський
[9, с. 14; 21, с. 30]. До місцевих авторів, чию музику виконував оркестр на слова
стрілецьких пісень належали підхорунжий Р. Купчинський, Л. Лепкий, А. Баландюк та ін.
З організацією Збірної станиці УСС у Львові, та завдяки активній громадськополітичній, культурно-мистецькій діяльності її командира М. Волошина, відновлено
театральне життя Львова. Як свідчить один з очевидців: «Стрілецький театр грав у
великій залі музичного товариства ім. В. Лисенка, акторський склад був з колишніх
стрільців, які були звільнені лікарською комісією та призначені для служби в тилу. Робота
в театрі починалася по закінченні служби та у вільні від служби хвилини, матеріальним
забезпеченням трупи опікувався отаман Волошин» [9, с. 4; 20, с. 134]. Театральну трупу
очолювала К. Рубчакова, основний склад становив близько 40 осіб. У театрі був свій
режисер-постановник і не один. Зокрема, М. Бенцаль був постановником історичнопобутових сцен, а Є. Кохан – відповідальний за постановку, так званого, салонного
репертуару. Починаючи з самого ранку, розпочиналися щоденні репетиції трупи
К. Рубчакової. Генеральна репетиція до вистави відбувалася о 6 годині вечора перед
виступом. При такій підготовці концертної програми трупи гардероб ставав центром
соціального життя членів театру. На думку одного із учасників театральних видовищ
Я. Гриневича: «Саме тут минали веселі хвилини в товариських розмовах, щоразу
відбувались політичні і воєнні дискусії, лунали стрілецькі пісні, дуже часто велись
веселі розмови, постійним героєм веселих жартів був Л. Новіна-Розлуцький, який рідко
вивчав свої ролі, бо мав дружбу з суфлером, та інколи траплялись курйози та Новіна не
втрачав голови, часто імпровізував і мав відповідні власні композиції» [9, с. 4].
На думку багатьох стрілецьких дослідників, «Цей театр в часи воєнної завірюхи
був дуже важливим засобом живої національної пропаганди і великою насолодою в
часі воєнного лихоліття» [16, с. 100]. Посилаючись на інші джерела, можемо
стверджувати: «Театр як ніколи не був так потрібний як під час світової війни. Серед
жахливих подій на фронті, голоду в тилу, людські думки як військових, так і цивільних,
бажали розради, забуття бодай на кілька годин. Не диво, що зал українського театру у
м. Львові був постійно заповнений глядачами» [9, с. 4]. Серед стрілецького театру свою
активність виявляли такі стрільці, як: Л. Новіна-Розлуцький, І. Рубчак, М. Бенцаль,
Є. Кохан, О. Гірняк, В. Коссак, Л. Гринішак, Я. Барнич, Л. Лісевич, С. Волинець,
Ю. Танчановський, І. Прибильський, В. Демчишин, Є. Банах, С. Хомик та ін. [262, с. 124].
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Репертуар воєнного часу був різноплановим і багатим. Грали переважно народні п’єси,
рідше салонні. Серед них: «Ой, не ходи, Грицю», «Вій», «Маруся Богуславка»
М. Старицького, «Безталанна» І. Карпенка-Карого, «Невольник» М. Кропивницького,
«Галька»; серед салонних п’єс популярність мали «Двадцять днів тюрми»,
«Романтичні», та ін. З часом до репертуару додаються «Циганський барон», «Жидівки»,
«Нещасне кохання», «Дядя Ваня» А. Чехова [9, с. 5].
За короткий час хор і оркестр під керівництвом підхорунжих Л. Гринішака і
М. Гайворонського, стрілецький театр здобули всезагальну популярність. Їх почали
запрошувати в міста Галичини. Сформувалася мобільна концертно-агітаційна бригада,
яка активно гастролювала такими західноукраїнськими містами, як Стрий, Станіслав
(Івано-Франківська), Самбір, Коломия, прифронтовий Злочів [5, с. 12; 1 арк. 51, 52].
У цих гастролях успіх мали вистави стрілецького театру в м. Чернівці на Буковині, які
тривали три тижні. Концертний зал за цей період був постійно переповнений, а біля кас
утворювались великі черги [9, с. 5–6].
Стрілецькі хорові та музичні концерти мали широкий резонанс серед населення
Галичини, особливо яскравим виявився концерт у м. Станіславові (сучасний ІваноФранківськ), під час якого були виконані такі відомі твори: «Ще не вмерли в Україні»,
«Ой у лузі червона калина», «Журавлі» та ін. Після нього до командування Коша
надходили прохання від українських організацій і товариств про делегування
стрілецького хору на різноманітні національно-патріотичні виступи, концерти, імпрези
[12, с. 140]. За допомогою різних творчих засобів січові стрільці залучали українських
місцевих жителів до численних національних маніфестацій, що відбувались. Також січові
стрільці часто забезпечували музичним супроводом обряд похорон відомих українських
політичних, громадських діячів, в тому числі похорон І. Франка, Є. Олесницького,
Г. Бондара та ін. [2, арк. 51, 52; 3, арк. 42, 83, 85].
Концертна діяльність оркестру активізувала у зв’язку з переїздом до військових
частин Українських січових стрільців. Ця подія відбулася після різдвяних свят 1916 р.,
коли Легіон перебував у прифронтовій зоні в с. Тудинки. У часи військового затишшя
оркестр грав під час військових вправ, переглядів та інших заходах стройової служби.
Також стрільці організували українські національні концерти і перед різними
австрійськими, німецькими та угорськими частинами. Як згадує один із учасників тих
подій: «Перші наші кроки були дуже скромними та обсяги нашої роботи доволі великі,
незважаючи на те, що постійно доводилось працювати з перепонами, постійно
перебували в дорозі, були на фронті, Вишколі, в Коші, та незважаючи на це, ми жили
дружньо і весело, в нас була охота до праці і великі амбіції, крім цього, команда УСС
відносилась до нас дружньо і прихильно» [10, с. 321].
Протягом цілого року активної концертної діяльності вдалося якісно збільшити
кількість музикантів. Так, уже навесні 1917 р. стрілецький духовий оркестр під
керівництвом підхорунжого М. Гайворонського нараховував близько тридцяти
музикантів, було також створено смичковий та струнний оркестри під керівництвом
підхорунжого Л. Гринішака. Про це свідчить концерт за участю стрілецького оркестру
в м. Перемишлі з нагоди свята проголошення української державності 1917 р.
Організований концерт перетворився на загальноукраїнську маніфестацію. За свідченням
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учасників тих подій, то: «Весь український Перемишль проводив нас у поході через
місто, це була сердечна зустріч з чудовими гостинами після концерту!» [272, с. 141].
З розширенням матеріальної бази, збільшенням кількості музикантів виникають
сприятливі умови для створення другого стрілецького оркестру, яке і відбулося вже
навесні 1918 р. Його диригентом і керівником був Б.Крижанівський, який розмістився
на базі стрілецької частини Вишкіл УСС. Трохи пізніше виник і третій самостійний
оркестр під проводом О. Кухтина [17, с. 14].
Протягом 1918 р. стрілецький оркестр, хор і театр виступають з концертною
програмою у Наддніпрянській Україні [5, с.13]. Описуючи ті події, Б. Гнатевич, зауважує:
«Стрілецький хор та оркестр провів великий Шевченківський концерт в селі Грузькому
на Єлисаветградщині, що виділявся своєю грандіозністю» [137, с. 100]. Про театральні
вистави-концерти згадує у своїх мемуарах С. Онуфрик, зазначаючи: «3 переведенням
до Єлисаветграду на Херсонщині розпочалась наша безперервна щоденна праця. В день
ходили на щоденні проби, а вечором грати до стрілецького театру. Грали в міському
театрі та в міському парку. Так минуло літо 1918 року» [14, с. 131–132].
Театр спільно з стрілецьким хором та оркестром сприяв активній національній
пропаганді та культурно-просвітній роботі. Члени театру мешкали в селі Грузькім, а
вистави проводили у столиці Херсонщини у місті Єлисаветграді (сучасний Кіровоград).
Вистави відбувались у літньому театрі. Організаційні питання вирішували стрільці
М. Бенцаль та І. Рубчак. За свідченням учасників тих подій, театральний успіх був
грандіозним [9, с. 6]. Слід відзначити, що серед аматорських труп найбільш яскраво
виявили себе воїни гуцульської сотні. Один з учасників тих подій у своїх спогадах
згадує: „У гуцульській сотні виникла думка зложити аматорський театральний гурток,
який працював би разом з місцевим гуртком «Просвіти». Почали готувати виставу
«Перехитрили», гурток складався з самих підстаршин та стрільців. Вистава відбулася в
стодолі заможного господаря, якого син, голова «Просвіти» був свідомим українцем
інтелігентом [13, с. 80–81]. Малий театр давав вистави двічі на тиждень, а по виставі
були танці а ж до самого ранку. У Єлисаветграді, у професійному стрілецькому театрі,
працювали такі стрільці: Л. Новіна-Розлуцький, І. Рубчак, Л. Гринішак та О. Гірняк.
Описуючи ті події С. Тобілевич, дружина І. Карпенка-Карого, у своїх спогадах
розповідає про діяльність стрілецького театру: «Селяни з великою охотою бували на
всіх стрілецьких виставах. Од народу голці не було де впасти, а тиша впродовж усіх дії
неначе в церкві». Ставились вистави «Сватання», «Пошились в дурні», комедія І. Франка
«Учитель» [18, с. 21–22].
Наступним етапом діяльності стрілецьких мистецьких осередків були політичні
події 1918 р., внаслідок яких було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку,
Українську Галицьку Армію. Важкі умови україно-польської війни впливали на
концертну діяльність стрілецького оркестру, вона мала фрагментарний характер, окремі
виступи відбуваються лише за сприятливих умов та подій на фронті. Багато музикантів
загинуло під час військових дій, було втрачено також весь стрілецький репертуар та
музичну бібліотеку. Всі ці факти спричинили втрату стрілецького оркестру [17, с. 194].
Намагання військового командування відновити оркестр у повному його складі не дало
позитивних результатів. Стрілецький театр було також реорганізовано і прилучено як
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окремий підрозділ до Української Галицької Армії. Він був розташований у м. Тернополі
і продовжував свою роботу за сприяння коменданта міста сотника Сіяка. У ньому
працювали І. Рубчак, А. Крушельницький, А. Бучма, В. Демчишин та ін. [4 арк. 43, 45].
Переважав історичний репертуар: «Маруся Богуславка» М. Старицького,
«Невольник» М. Кропивницького, «Гетьман Дорошенко». Такий репертуар був
складений за інструкціями Начальної Команди УГА, що бажала піднести і закріпити
військовий дух. Театр постійно перебував серед військових частин української армії,
граючи у таких містах як Кам’янець-Подільський, Проскурів (сучасний Хмельницький),
Вінниця, у міських театрах, залізничних палацах (вокзалах), у цивільних приміщеннях
як для військових, так і для місцевих жителів. Навіть перебуваючи у Чотирикутнику
смерті, тобто в оточенні ворожих армій театр працював намагаючись духовно підтримати
українських вояків. Разом з іншими частинами УГА опинився в польському полоні, де
і припинив своє існування [9, с. 6].
Підбиваючи підсумок концертної діяльності стрілецьких музичних і хорових
колективів, театру, слід наголосити, що вони, постійно виступаючи, своїми музичними
засобами та творчістю пропагували українські національні символи, вираженні в музиці
та в пісні. Під час війни це був прекрасний засіб живої національної пропаганди, цьому
сприяв як зміст самих музичних творів, так і сама поява українського вояка перед
публікою. Такі пісенні твори як «Ще не вмерли в Україні», «Ой у лузі червона калина»,
сприймалися як музично-поетичне відображення стрілецької ідеї. На думку С. Ріпецького,
«серед стрілецтва розвивалась нова сторінка духовної творчості, джерелом якої були
чуттєво-емоційні сили його духовності, а саме поезія і музика. Вони виступали як одна
духовно-мистецька сила, що за своїм розмахом служила не тільки мистецькокультурним потребам стрілецтва, але також стала найкращим висловом його
ідейного спрямування й політично-визвольної програми». Театральна діяльність
воїнів Легіону нероздільно була поєднана з кращими досягненнями тогочасної
української та світової драматургії. Репертуар переважно включав твори історичної
тематики, наприклад: «Маруся Богуславка» М. Старицького, «Гетьман Дорошенко»,
«Невольник» М. Кропивницького та інші.
Духовна культура Українських січових стрільців виявилась також у проведенні
широкої національно-патріотичної, виховної, культурно-просвітньої роботи серед
широких мас українського населення у таких регіонах як Закарпаття, Галичина, Волинь,
та Наддніпрянська Україна. Складовою їхньої громадсько-політичної роботи була
широка українізація політичного життя що спрямована на пробудження українського
народу, його залучення до державотворчих процесів.
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ЯВИЩЕ ГОСТИННОСТІ У КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Стаття розкриває природу і причини міграції, еволюцію гостинності у
міграційних процесах, особливості легальної та нелегальної еміграції. Аналізуються
позитивні та негативні впливи міграційних процесів на феномен гостинності в
суспільстві та обґрунтовуються шляхи виходу з кризи цивілізаційного спілкування
на території спільного мешкання.
Ключові слова: гостинність, глобалізація, міграційні процеси, подорож,
туризм, біженці, криза.
Статья раскрывает природу и причины миграции, эволюцию гостеприимства
в миграционных процессах, особенности её развития в легальной и нелегальной
эмиграции. Анализируются положительные и негативные влияния миграционных
процессов на феномен гостеприимства в обществе и обосновываются пути выхода
из кризиса цивилизационного общения на территории общего проживания.
Ключевые слова: гостеприимство, глобализация, миграционные процессы,
путешествие, туризм, беженцы, кризис.
The article reveals the nature and causes of the migration, the evolution of the
hospitality in the migration process, especially its development in both legal and illegal
immigration. The positive and negative impacts of the migration on the phenomenon of
the hospitality in the society are analyzed and substantiates the ways out of the crisis of
the civilization dialogue in the general area of the common territory.
Key words: hospitality, globalization, migration, travel, tourism, refugees, crisis.
Нині у сучасному світі, особливо під впливом глобалізації, активізувалися
міграційні процеси, пов’язані з працевлаштуванням, міжнародно-бізнесовою,
організованою пізнавально-туристичною діяльністю, інтерсуб’єктними побутовими
контактами представників різних країн і народів. Стихійними природними лихами й
суспільно-політичними явищами (локальні військові конфлікти, расова етнічна або
релігійна дискримінація тощо) спричинений також феномен біженців у певних регіонах
нашої планети. Міграція (від лат. migratio – переселення, переміщення) являє собою
переміщення людей, пов’язане зі зміною постійного місця проживання або з
поверненням до свого [10, с. 119].
Міграція як соціально-демографічний процес впливає на різноманітні галузі
життєдіяльності суспільства. На ранніх етапах історії людства вона відіграла винятково
важливу роль у заселенні континентів й формуванні етнокультурних спільностей людей.
Різноцільові подорожування й мандри, зокрема, являли собою невід’ємну складову
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культурного життя античної цивілізації. Уявлення давніх греків про значення і смисл
подорожей втілилися у давньогрецькій міфології, а перші узагальнення їх значення
зроблені представниками різних тогочасних філософських шкіл: Фалесом, Солоном,
Піфагором, Платоном, Проклом й ін. Подорожі античних мудреців і мислителів стали
важливим способом пізнання оточуючого невідомого світу, знайшовши відображення
у плідних світоглядних діалогах. Отже, такі подорожі були позначені високим духовнокультурним сенсом і здійснювалися з метою самоосвіти й навчання інших, контактів з
мислителями відомих та невідомих країн й ознайомлення з їхнім досвідом тлумачення
картини світу, а, отже, взаємозацікавлення у культурних впливах різних народів [9, с. 141].
Давньогрецький історик, «батько історії» Геродот (між 490 і 480 – прибл. 425 до
н. е.), мандруючи, відвідав землі Малої Азії, Вавилону, Кирени, Єгипту, узбережжя
Чорного моря до Дніпро-Бузького лиману й ін. місця. Враження від цих подорожей
стали основою знаменитої 9-томної «Історії» [6], значне місце в якій відводиться описові
географії, норовів і звичаїв місцевих жителів, їх релігійних уявлень тощо. Геродотові
належить перший в історії античної літератури опис систематизованого бачення життя
народу скіфів. Узагальнюють досвід подорожей в епоху античності 17 книг «Географії»
Страбона (прибл. 63 до н. е. – 24 н. е.), в яких упорядковано географічні знання тогочасного
світу [14].
Історія людства значною мірою інтерпретувалася гуманітарною античною думкою
як літопис подорожей і мореплавань, під час яких відбувалися прокладання й освоєння
сухопутних торгових шляхів або відкриття досі не знаних земель. Ця ідея, передовсім,
є наскрізною для величної поеми давньогрецького епічного поета Гомера «Одіссея».
Одіссей-мандрівник, який міцно любить свою батьківщину, мріє по розбудову далеких
(ще пустельних або населених чудовиськами) земель, які його народ відкриє і на них
збудує небачені досі міста [2, с. 36]. У легенді про Одіссея зримо постає властива
грецькому народові безмежна знаннєлюбність у ставленні до світу та його чудес.
Створюючи образ Одіссея, Гомер і грецький народ засвідчили свою віру у цінність та
могутність людського розуму.
Позитивні результати для науки залишили філософи минулого завдяки своїм
подорожам з метою пізнання світу та пошуків істин. У подорожах і філософських
шуканнях вбачали давньогрецькі мислителі наявність дивування, емоційного стану,
викликаного вражаючим впливом на людину незвичайного, незрозумілого або
несподіваного об’єкта, інформації або ситуації [5, с. 294]. Дивування, зауважує
Аристотель, викликаючи інтерес, спонукає людей до раціонального осмисленню світу,
філософствування [1, с. 69–70]. Подорожуючи ж, люди збагачують свій соціокультурний
досвід, знання про звичаї і традиції інших народів, пізнають символічні стратегії їхньої
гостинності і тим самим уможливлюють своє входження у чужий світ представників
іншої культури. Домінування з-поміж стереотипів подорожі у середньовічній Європі
були паломництва до святих місць й церковне місіонерство, духовні цінності яких
відбилися у теологічних працях Святого Августина та Фоми Аквінського.
За створенням у добу Відродження перших європейських університетів
асоціюється міграція студентської молоді – якісно новий різновид культурно-освітніх
подорожей. Відкриття нових земель (передовсім, Америки) й віднайдення морських
шляхів сприяли налагодженню світової торгівлі, культурного та економічного обміну
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між різними народами та континентами. Надання подорожам більш організованішого
характеру супроводжувалося удосконаленням транспортних засобів й розбудовою
готельної мережі, і, отже, формуванням інфраструктури гостинності.
Серед відомих філософів-мандрівників вагоме місце посів наш земляк Г. Сковорода –
«харківський Сократ», життєве кредо якого втілилося у відомому висловленні: «жити –
значить мандрувати». Мандруючи по всій Слобідській Україні, дійшовши до Москви,
він в якості тлумача-драгомана російської імператорської комісії із закупівлі токайських
вин відвідав Угорщину, Словаччину, Австрію, Німеччину, а, за деякими відомостями, й
Італію. Його враження від цих мандрівок лягли в основу твору філософа «Розмова
п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» («дружня розмова про душевний мир»).
«Идет небывалый путник, – зазначає він, – главнейшим путем, ни вправо, ни влево
неуклоняясь, исправно переходит реки, леса, рвы и стремнины, проходит стрепотные
горы с веселием, поднимается мирнаго на высоту города, обнимает его светлый и
благовонный воздух, выходит безмятежная толпа миром и любовью дышущих жителей
плещущих руками ожидает на крыльце и приемлет в науке блаженного объятия сам
ветхий деньми отец Ураний» [13, с. 195].
Ідею вільного відвідування кожним землянином будь-якого місця на нашій планеті
І. Кант обстоює у своєму трактаті «До вічного миру» (1795) у зв’язку з висунутим ним
принципом всесвітнього громадянства. Кожна людина, підкреслює мислитель, повинна
мати право на відвідування будь-якого куточка землі і не зазнавати при цьому нападів і
ворожих дій. Це – право загальної гостинності. Кожен народ має право на територію,
яку він обіймає, і ніхто не може загрожувати йому підкоренням [8, с. 276].
На зламі ХХ і ХХІ століть феномен гостинності й важливості виваженої державної
політики щодо міграції населення за умов становлення сучасного Європейського
співтовариства стали об’єктом дослідження політичної філософії, репрезентованої Ж.
Деррида та Е. Балібаром. Активізація процесів деколонізації і євроінтеграції з
особливою гостротою порушила питання про приватні та суспільні форми приймання
іноземних мігрантів, природу й існування кордонів між сучасними державами,
обґрунтування національної приналежності та можливість належності одночасно до
кількох соціокультурних і політичних спільнот, державну гостинність. Відтак у
суспільно-політичному й філософсько-антропологічному аспектах актуалізується
проблема реалізації суспільної й державної активності за наявності декларованих і
гарантованих прав людини у сучасному громадянському суспільстві [4, с. 141].
Конкретним вагомим внеском у розробку проблематики філософії гостинності
стало видання 2004 р. у Парижі під керівництвом професора університету ім. Блеза
Паскаля А. Монтандона міждисциплінарного гуманітарного «Словника гостинності»
(«Dictionnaire de l'hospitalite» [15], відомого дослідника філософії гостинності.
Актуалізація наукового пошуку з проблематики глобалізаційних процесів, у тому
числі міграції населення, знайшла своє відображення у працях сучасних українських
економістів, соціологів-демографів, істориків та культурологів Н. Бортник, М. Будько,
О. Кручека, С. Леонової й ін. Проте поза полем дослідження багатьох фахівців донині
залишається феномен гостинності у загальному та прикладному аспектах міграційних
процесів у сучасному світі. Тому метою даної статті є висвітлення місця гостинності у
контексті міграційних процесів, породжених глобалізацією.
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Міграцію у географічному і державно-політичному просторі в аспекті реалізації
громадянських прав людини почали серйозно досліджувати європейські філософипросвітителі. Здатність людини до вдосконалення (perfectibilite) й зростання
народонаселення, у відповідності з ученням французького філософа й політичного
мислителя Ж.-Ж. Руссо, змусили людей нагромаджувати запаси засобів до життя,
винаходити знаряддя, які посилюють ефективність праці, й перейти до осілого способу
життя, обробки металів і землеробства. Усе це обумовило поступове зближення людей
й зробило їх потрібними одне одному [12, с. 78]. Зазначене цілком узгоджувалося з
правом на еміграцію, у разі необхідності полишити батьківщину. Але слід було всіляко
прагнути життя у тій країні, щоб і іноземці бажали приїхати й оселитися тут.
Пізніше І. Кант окреслив межі мобільності у зв’язку з вимогами тогочасної
демократії і прав людини, хоча з визнанням відмінності права на відвідування й права
на гостинність. Ці фактори характеризувалися німецьким мислителем як засоби
«постійного наближення до стану вічного миру», цілком здійсненного й сприятливого
для створення «союзу народів, який, одначе, не має бути державою народів» [8, с. 271],
тобто без втрати кожним з них своєї національної державності.
Згодом бурхливий розвиток сполучення та його засобів надали подорожам
організованого характеру, своєрідного активного відпочинку та отримали назву
«туризм», а людей, які, подорожуючи з різною метою, гостювали в інших країнах, стали
називати туристами (від франц. слова «тур» – мандрівка) [9, с. 143]. Особливо важливим
є значення міжнародного туризму у забезпеченні інтеграції сучасного розколотого світу
й солідаризації зусиль населення нашої планети у напрямку вирішення глобальних
проблем сучасності. Прямі невимушені контакти, які реалізують суб’єктивовані
репрезентанти різних культур і способів життя упродовж туристичних мандрівок,
сприяють створенню атмосфери добросусідства та гостинності між людськими
спільнотами [7, с. 90].
Поняття гостинності у повсякденному вжитку асоціюється з народними
традиціями і звичаями привітності та хлібосольства господарів у процесі приймання
гостей. У різних народів гостинність мала забезпечувати подорожнім заступництво
сакральних сил і здавна являла собою форму захисту гостя та його майна. Гостем
традиційно вважають того, хто приходить або приїздить відвідати кого-небудь удома,
осіб, запрошених на весілля, вечірку тощо. У давній Україні гостем йменувався будьякий купець, що здійснював торгівлю за кордоном та іншими містами києворуської
держави. Гостинцем є річ або ласощі, які зазвичай привозять, приносять або передають
звідки-небудь як дарунок, гостинцем здавна називали також великий битий стовповий
шлях, асоційований з мандрами. В основу подорожувань у найширшому смислі
покладалося бажання людини отримати незвичні враження, прагнення задоволення,
тобто природна гедоністична мотивація. Подорожуюча людина передовсім налаштована
на замилування краєвидами, прилучення до раніше невідомих багатств природи та
культури, супроводжуване трансформацією набутих знань і вражень.
Сучасні приклади такої еміграції населення характеризуються вченими як
прогресивне явище у культурно-історичному процесі, фактор, що активізує соціальну
мобільність населення. Територіальна рухливість населення є однією з необхідних умов
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розвитку суспільства, його виробничої сфери й ефективного використання трудового
потенціалу. Більшість етнічного населення схильна мігрувати переважно у межах
території основного свого місцепроживання, тобто у звичному для нього середовищі.
Міграція активніше відбувається між територіально близькими й духовно спорідненими
народами.
Проте міграції можуть мати й негативні наслідки, коли вони пов’язані з неплановими,
неорганізованими, стихійними й нераціональними переселеннями у пошуках задоволення
елементарних потреб людей у забезпеченні власного існування або ж у спробах
реалізувати пропагований спосіб «суспільства споживання» [3, c. 142]. Зокрема, чеськоанглійську проблему спричинила міграція до Англії чеських циган з метою отримання
там найбільшої соціальної допомоги. Оскільки циганам вдавалося одержувати її в
декількох країнах одразу, країни ЄЕС змушені були ввести єдиний реєстр отримувачів
такої допомоги. До того ж британські імміграційні служби в цілях державної безпеки
заборонили особам зі схильністю до соціального паразитизму в’їзд до Великої Британії
[11, с. 271].
Особливо посилилася боротьба світового співтовариства з незаконною міграцією
з початком ХХІ ст. з включенням таких негативних явищ як тероризм, міжнародна
організована злочинність, незаконне поширення наркотичних речовин і зброї у перелік
основних загроз для національної і міжнародної безпеки. Будучи засобом
розповсюдження зазначених загроз, нелегальна міграція й сама представляє сучасну
транснаціональну форму організованої злочинності, до сфери якої входить торгівля
людьми, формування тіньового ринку праці та секс-послуг [3, с. 143].
Військові ж конфлікти на прикладі збройної боротьби з проросійськими
сепаратистами 2014–2015 рр. в українському Донбасі спричиняють появу великої
кількості біженців, прийомом, розміщенням яких і створенням необхідних умов для їх
проживання мають перейматися органи влади інших регіонів. Повсюдно створюються
центри допомоги переселенцям, призначені для безкоштовної допомоги й підтримки
усіх осіб, змушених покинути свої домівки через бойові дії. Значну допомогу цій
категорії людей надають численні волонтери у плані послуг з працевлаштування,
психологічної та іншої гуманітарної допомоги.
Притік мігрантів навіть у відносно благополучний мирний час в інші густонаселені
регіони, особливо у великі міста призводить до їх перенаселення та певних труднощів
у задоволенні соціальних й етнокультурних потреб мігрантів, що спричиняє виникнення
міжетнічних конфліктів як на міжособовому, так і на міжгруповому рівнях, посилення
етнічної напруженості. Остання може спричинитися навіть відмовою мігрантів від
звичок у своєму побуті, трудових навичок тощо. Тому для фахових етнополітологів й
очільників міграційної політики є високо актуальними глибокий аналіз міграційних
потоків, постійне вдосконалення механізмів їх регулювання на основі принципу
оптимального поєднання загальних і специфічних національно-релігійних інтересів у
розподілові трудових ресурсів.
Винятково важливе значення має також забезпечення належного рівня мігрантів
у нових регіонах, створення умов для реалізації їх прав на розвиток етнічних культур,
вивчення рідної мови та її використання, а у місцях компактного проживання – на
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створення земляцьких, культурно-національних та інших організацій, спілок і товариств.
Зазначене є стрижньовим для справи об’єктивації принципу гостинності у державнополітичному вимірі.
Таким чином, у сучасному глобалізованому світі прагнення досягти матеріального
достатку і безпеки, благополучно облаштованого життя примушує великі маси людей
до легальної або нелегальної міграції як всередині конкретної країни, та і поза за її межами.
Розвиток різноманітних соціумів за умов глобалізації з усебічним урахуванням
об’єктивних закономірностей розвитку природи і суспільства робить їх конкурентоспроможними.
У відповідності з принципами загальнолюдської моралі кожна людина з гостьовим
статусом має шанобливо ставитися до релігії, звичаїв, традицій, мови і культури країнигосподаря. Водночас нелегальна міграція спричиняє небезпечні зсуви у груповій
ідентичності, виникнення соціально-культурної напруги, масові етнічні конфлікти,
терористичні акти екстремістських рухів, криміналізацію суспільства й ін., що
призводить до ситуації, коли про гостинність нелегалів в етнокультурному суспільстві
не може бути й мови, більше того – члени такого суспільства замість гостя вбачають в
емігранті чужого, ворога. Наявність таких ставлень в європейських країнах з усією
очевидністю свідчить про необхідність законодавчого формування правил
цивілізаційних стосунків людей, що знаходяться на території їхнього спільного
мешкання, в основі яких має бути національно-териториальний принцип гостинності.
У зв’язку з цим перспективним напрямом дослідження є правові межі гостинності
у стосунках «хазяїна» і «гостя».
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В
СУЧАСНИХ РЕСТОРАНАХ
Стаття розглядає пріоритети сучасної харчової культури у зв’язку зі змінами
звичок і звичаїв споживання їжі. Розглядаються види національних ресторанів, їх
традиції харчування та обслуговування. Зазначається, що зміна традицій
харчування пов’язана не з традиціями, а соціальним статусом їжі. Швидкий ритм
міського життя змушує молоде покоління віддавати перевагу поєднанню
національних традицій зі стереотипами фастфуду.
Ключові слова: культура, традиція, національно-культурна традиція,
харчування, ресторан, соціальний статус, фастфуд.
Статья рассматривает приоритети современной пищевой культуры в связи
с изменениями привычек и обычаев потребления пищи. Рассматриваются виды
национальных ресторанов, их традиции питания и обслуживания. Отмечается,
что изменение традиций потребления пищи связано не с традициями, а социальным
статусом пищи. Быстрый ритм городской жизни заставляет молодое поколение
отдавать предпочтение сочетанию национальных традиций со стереотипами
фастфуда.
Ключевые слова: культура, традиция, национально-культурная традиция,
питание, ресторан, социальный статус, фастфуд.
The article deals the priorities of the modern food culture due to changes in the
habits and customs of the eating. The kinds of the national restaurants and traditions of
the nourishment and service are considered. It is noted that the change in the traditional
food intake is not connected with the traditions but with the social status of the food.
The younger generation prefers a hybrid of the national traditions and habits of the
fastfood, which is determined by the rapid rhythm of the urban life.
Key words: culture, tradition, national and cultural traditions, nourishment,
restaurant, social status, fast-food.
З появою у суверенній Україні з середини 1990-х рр. прошарку людей з потрібними
кошторисними ресурсами й прагненням розбудови приватно-секторної харчувальнорекреаційної справи актуалізувалося інтенсивне функціонування мережі ресторанів
національної кухні. Воно природно детермінується зростанням потреби зайнятого у
суспільному господарстві сектору населення й гостей нашої країни в організованому
харчуванні у недомашніх умовах, її задоволенню сприяє діяльність розгалуженої мережі
ресторанів, кафе, торговельних точок «фастфуд», кіосків із продажем випічки, відділів
у супермаркетах, в яких торгують різноманітними закусками, десертами, м’ясними і
рибними стравами, курками гриль тощо.
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Цілком природним є відвідування рекреаційно-харчувальних закладів з яскраво
вираженою національною специфікою у плані асортименту українських страв й художньоестетичного задоволення від інтер’єру ресторану або кафе. Послуги осередків
рекреаційно-харчувальної індустрії є перспективною складовою справи поліфункціонального
обслуговування туристів. Примножуючи традиції національної кухні, ресторанні заклади
є своєрідним іміджевим свідченням гостинної культури конкретного міста й держави
в цілому, вільного розвитку нації та її добробуту.
У низці культурологічних праць класика структуралізму К. Леві-Стросса
(Структурна антропологія», 1958 р.; «Міфологіки. Сире і приготовлене», 1964;
«Структура міфів», 1970 р.; «Структурна антропология – 2», 1973 та ін.) на широкому
етнолого-соціологічному матеріалі доводиться, що приготування і споживання їжі
історично пов’язане з первісними табу, тотемами, поклонінням божествам й стихійним
силам природи. Відтак зазначений феномен сприяє забезпеченню інтегрування
чуттєвого й раціонального у досвідові первісного колективу [4]. Для осягнення
феномену їжі та його функціонування у сучасному суспільстві є важливою обґрунтована
оцінка її онтологічності, значення у налагодженні взаємин окремої особи і соціуму й
диференціації свого і чужого за етносоціальними та культурними відмінностями.
Соціологічна розвідка сучасних українських дослідників О. та Л. Варипаєвих
«Дослідження орієнтацій та принципів задоволення потреб споживачів на прикладі
національного ресторану» корисна аналізом оцінки масовим споживачем
функціонування громадсько-харчувальної мережі у структурному діапазоні від
осередків фаст-фуду у супермаркетах та шопінг-моллах до класичної євро ресторанної
кухні з урахуванням багатовікових традицій української кулінарії [1, с. 167].
М. Мальська, О. Гаталяк, Н. Ганич у підручнику «Ресторанна справа: технологія
та організація обслуговування туристів (теорія та практика)» аналізують вузлові
культурно-історичні етапи розвитку ресторанної справи в Україні та світі, ознайомлюючи
читачів з сучасним станом, проблемами та перспективами розвитку українського
ресторанного господарства. Належну увагу приділено концептуальним засадам
організації технологічного процесу виготовлення й репрезентації харчової продукції у
рекреаційно-ресторанних закладах українського національного господарства та
принципам складання її рецептур [5].
Метою статті є аналіз національно-культурних традицій харчування у сучасних
ресторанних закладах України.
Нинішнє ресторанне господарство, особливо у функціональних структурах
середнього й дрібного бізнесу, є об’єктивованою формою економічної діяльності
господарюючих суб’єктів з надання конкретних послуг у напрямку діяльності із
задоволення потреб людини у харчуванні під час проведення дозвілля. Така діяльність
здійснюється сукупною системою засобів підприємства (або закладу) ресторанного
господарства. У цій конкретній організаційно-виробничій й маркетинговій одиниці
здійснюється виготовлення й організовується продаж споживачам певної власного
виробництва харчової продукції, доповнюючи цей процес наданням послуг з
організованого дозвілля.
Працівниками ресторанного закладу виготовляється і пропонується відвідувачам
широкий асортимент традиціоналізованих страв за технологіями складного
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приготування, різних закусок, смачних кондитерських виробів, алкогольних і
безалкогольних напоїв, десертів і фруктів. Тут практикується також за індивідуальним
замовленням споживача приготування страв і закусочних продуктів, популяризуються
фірмові національні страви, зазначені у меню [5].
Статусом «етноресторан», за європейськими стандартами, позначаються потужні
харчувально-рекреаційні заклади, набір страв в яких формується за національнокультурною специфікою з урахуванням конкретної регіональності. Незважаючи на
обширність територіальної площі нашої держави (603,7 тис. км2, тобто 5,7 % території
Європи і 44 % території світу), відмінність природних умов й специфіки культурноісторичного розвитку різних регіонів, українська кухня концептуально є цілісною за
добором харчової сировини та принципами її традиційної кулінарної обробки. Слід
зазначити, що українською кухнею запозичено чимало технологічних прийомів
німецької, угорської, татарської, турецької та інших кулінарних шкіл, пристосувавши
їх до українського смаку. Зокрема, українські вареники походять від турецької страви
«дюшвар», схожої на пельмені. Німецька кухня дала технологію дроблення м’ясних
продуктів, що згодом матеріалізувалося у виготовленні з фаршу українських січеників,
подібних до котлет (фр. cotelette) у сучасному смислі [5].
Українці дуже люблять різні види рибних страв, як-от: карася, запеченого у сметані;
тушковану щуку з хроном; коропа з цибулею, тушкованого у сметані, або коропа,
фаршированого грибами та гречаною кашею; судака, запеченого з грибами або раками;
рибні крученики й ін. Проте для української кухні не є характерними пироги з рибою,
які популярні у населення багатьох регіонів Російської Федерації.
Прикладом успішного використання національних традицій є ресторан «Дубки»,
побудований ще у 1969 р. у Сирецькому паркові української столиці (архітектори
В. Гопкало, В. Гречина, В Коломієць; художники – А. Гайдамака та О. Миловзоров). Це
один з найстаріших ресторанів Києва. Будівлю поставлено на залізобетонні опори на
горбі, до якого ведуть сходи. Велику терасу-майданчик, викладену кам’яними плитами,
використовують улітку як відкрите кафе. На першому поверсі розміщено банкетний
зал і бар на 20 відвідувачів. Привабливо сприймаються сполучення золотавого тону
обшивки й світло-сірих кам’яних стін, інтер’єр вестибюлю з мідними карбованими
прикрасами на дверях і кольоровим склом на декоративних кованих гратках. Банкетний
зал на 40 місць оригінально оформлений невеликим квадратним басейном. Ще два зали
ресторану – на 120 і 60 місць – розташовані на другому поверсі. Окрасою меншої зали
є стеля зі світлого дерева, а також ковані люстра і панно на світлій штукатурці, які
гармоніюють із зеленню дерев за великими вікнами-вітражами [3, с. 281].
Мережа етноресторанних закладів в Україні цілеспрямовано створюється у період
її незалежності. Значною популярністю у відвідувачів користуються зведені в умовах
державної незалежності України столичні ресторани: «Тарас Бульба», «Картопляна хата»,
«Пузата хата», «Шинок» та ін.
Одним з наймасштабніших реалізованих ресторанних проектів міста Києва є
«Шинок», збудований у вигляді ресторану-майстерні з шістьма різноманітними
концептуальними залами в екостилістиці. Використовуючи натуральні матеріали – льон,
глину, нешліфоване дерево – дизайнери створили ефект поєднання принад української
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природи з комфортом затишної домашньої атмосфери. Функціонує український бутік
із запропонованим для продажу керамічним посудом, українськими модними
вишиванками та витинанками, створеними умілими руками народних майстрів з усіх
регіонів України. Підвищеною популярністю у відвідувачів користуються продовольча
крамниця, в якій можна купити по-домашньому виготовлені страви: соління, варення,
смачну буженину, різного виду булочки та пиріжки тощо.
На українській кухні успішно спеціалізуються фірми «Два гуся», «Жили-були»,
«Матусина хата», «Українське бістро», «Три товстуни», «Швидко» [7, с. 455].
Зорієнтованість на національно-культурні традиції об’єктивується в організації
внутрішнього середовища харчувально-рекреаційних закладів й розробці
репрезентативного меню українських страв, поєднуваних високою якістю
обслуговування у комфортних умовах з наданням можливості людям приємного
святкового спілкування [2, с. 77].
За способом кулінарної обробки українські національні страви диференціюються
на відварні тушковані, запечені та смажені. Пісне, ресторанне меню української кухні
урізноманітнюється вегетаріанськими стравами й у деяких ресторанах розробляється
окремо від меню основного. Під час державних або релігійних свят клієнтам ресторанів
теж надається багатий вибір українських страв. Зокрема, святкування Масниці
передбачає неодмінне приготування млинців – традиційної української страви з рідкого
гречаного або пшеничного тіста, засмаженого на вершковому маслі або олії тонким
шаром на сковорідці. Гречані млинці як обрядова страва здавна користуються особливим
попитом на Масницю. Меню ж різдвяної та новорічної ресторанної вечері мають
включати м’ясо птиці, запеченої цілком: гуся, качки або індички.
Віднедавна найулюбленішим стравам української національної кухні у різних
регіонах України присвячують пам’ятники, музеї й навіть меморіали. Наприклад,
пам’ятник варенику встановлено у Черкасах, галушці – у Полтаві, у Коростені на
Житомирщині – дерунові, музей же сала недавно відкрито у Львові, у канадському
Саскатуні і досі стоїть пам’ятник українській ковбасі, поставлений українською
громадою. Ягоді чорниці у с. Гукливе Закарпатської області звели єдиний в Україні
пам’ятник. Таких прикладів можна навести багато.
У повсякденному родинному й корчемно-ресторанному харчуванні українського
населення чай разом із чайником для заварювання стали популярними протягом ХХ ст.
Праця сучасного вітчизняного керамолога О. Пошивайла «Етнографія українського
гончарства: Лівобережна Україна» (1993) [6] містить сконцентровану інформацію
стосовно використання в українському побуті цього глиняного посуду, щоправда, на
думку керамолога і краєзнавця Олени Щербань, автор дещо «удревнюючи» саме глиняні
чайники, помилково ототожнив їх з іншим подібним існуючим раніше посудом [8].
Дослідник стверджує, що ще у пер. пол. ХІХ ст. гончари Лівобережжя стали виготовляти
чайники, наслідуючи у формах раніше використовувані предмети з гончарного
виробництва. Відтак з’явилися глиняні чайники, перші самовари, до них чашки та
блюдечка [6, с. 225–226].
Для українського керамічного посуду характерний високий ступінь універсальності
в експлуатації, зумовлюючи його функціональне та декоративно-естетичне використання
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у ресторанних закладах. Зокрема, позитивним фактом при застосуванні керамічного
чайника є зберігання у ньому гарячого чаю протягом декількох годин, а виконані з
кераміки тарелі стають прикрасою будь-якого ресторану.
У вітчизняній мережі громадського харчування широко використовується
національний керамічний посуд. Керамічними горщиками об’ємом 100–150 см3
користуються при приготуванні та подачі гарячих закусочних страв, горщики з кришками
об’ємом же 500 см3 використовуються для приготування перших і других страв (юшка,
печеня тощо). Керамічні тарілки та келихи повсюдно використовують для сервірування
столів у національно стилізованих ресторанних закладів. Зокрема, у керамічних кухлях
і глечиках подають замовлені напої. Декоративними ж вазами для квітів і свічниками
оформлюють інтер’єри обідньо-рекреаційних залів.
Сервірування столу слід узгоджувати з добовою специфікою ресторанного
обслуговування сніданку, обіду, вечері; переліком страв і напоїв; естетичним
гармоніюванням з формою столу, кольором скатертини та серветок, загальним
інтер’єром залу. Воно має відображати національні особливості й тематичну
спрямованість діяльності харчувально-рекреаційного закладу.
Розширення міжрегіональних і міждержавних торгівельних зв’язків, технологічні
інновації у переробній і харчовій промисловості сприяли прискоренню
трансформаційних змін у приготуванні їжі, появі нових інгредієнтів в українських
національних стравах. Сучасний етап розвитку харчувальної справи засвідчує зникнення
значної частини обрядових і святкових страв або ж їх суттєві трансформації. Більше
того, визначаючи роль української кухні, її національних страв у різноманітті інших
кухонь, харківські дослідники Л. Яцун і К. Батаєва визначили тенденції їх розвитку у
закладах ресторанного господарства. Вивчаючи ці тенденції на соціологічному
матеріалі діяльності 50 ресторанів з українською кухнею міста Харкова, дослідники,
перш за все, встановили на харківському ресторанному ринку значний брак класичних
ресторанів, які популяризували б українську кулінарну спадщину. Це при тому, що
українські страви користуються широкою популярністю у харків’ян і лідирують у меню
11 ресторанів швидкого харчування (73,3 %) з 15 досліджуваних [9, с. 684–685].
Сучасні ресторани мають тенденцію до збільшення кількості м’ясних страв, на
відміну від традиційно вживаних раніше м’ясопродуктів, регламентованих релігійними
заборонами та національними традиціями. Сучасне збільшене вживання українцями
яловичини та свинини, вважають О. і Л. Варипаєви, пов’язано з соціальним статусом
їжі, оскільки соціальна приналежність до забезпеченої верстви суспільства суттєво
трансформує цінності та звички у споживанні їжі, засвідчуючи через них як певних
соціальних механізмів статус людини у суспільстві. Швидкий ритм міського життя
змушує молоде покоління віддавати перевагу поєднанню національних традицій із
стереотипами фаст-фуду [1, с. 169].
Незважаючи на деякі недоліки менеджменту українських ресторанів, дедалі
більше сучасних кафе і ресторанів у нашій країні використовують і популяризують як
брендовість страви української національної кухні.
Таким чином, збереження традиційної культури харчування нашого народу як
важливого компоненту певної ментальної структури детермінує сферу повсякденного
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харчування українця. Дослідження розвитку тенденцій цієї культури показує, що лише
зорієнтованість на багатовікові національно-культурні традиції харчування українського
народу уможливлює подальшу позитивну перспективу ресторанно-рекреативної справи
у нашій державі за умови використання високоякісних кухонно-кулінарного
устаткування, посуду й аксесуарів сервірування, новітнього рекреаційного дизайну,
запровадження сучасних дисконтних програм та інших атрактивних елементів в
удосконаленні ресторанної справи, найголовніше ж – високопрофесійного, на рівні вимог
належної морально-етичної й етикетної культури індивідуального обслуговування
споживачів. У подальшому вивченні цієї проблеми автор планує зосередитися на
становленні нових національно-культурних традицій створення художнього простору
ресторанних закладів України.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ СПЕЛЕОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статі розглядаються основні дефініції та особливості розвитку
спелеотуризму в Україні. Охарактеризовано його основні етапи становлення.
Представлено класифікацію спелеотуризму та вимоги щодо його організації.
Визначено географію спелеотуризму в Україні.
Ключові слова: спелеотуризм, етапи становлення спелеотуризму, дефініції та
особливості розвитку спелеотуризму, географія спелеотуризму в Україні.
В статье рассматриваются основне дефиниции и особенности развития
спелеотуризма в Украине. Дано характеристику основным этапам его становления
и развития. Представлено класификацию, требования к организации и географию
спелеотуризма.
Ключевые слова: спелеотуризм, этапы развития спелеотуризма, дефиниции
и особенности организации спелеотуризма, география спелеотуризма.
In the article a concept and features of development of spelaeantourism are
examined in Ukraine. Description is given to the basic stages of his becoming and
development.A typology, requirements to organization and geography of
spelaeantourism, is presented.
Key words: spelaeantourism, stages of development of spelaeantourism, features
of organization of spelaeantourism, geography of. spelaeantourism.
Людина завжди прагнула пізнати оточуючий світ, вивчити ресурси планети і
використовувати їх для потреб підтримки життєдіяльності, відпочинку та оздоровлення.
Одним із таких ресурсів, що можуть задовольнити цікавість, потреби людини, а також
подарувати незабутні враження є спелеоресурси (підземні пустоти і порожнини (печери,
лійки, лабіринти та ін.). Ціною десятиліть важкої праці науковців та ентузіастівкраєзнавців, зусиллями сотень досліджень відкриваються таємниці печер. Саме завдяки
печерам і виник такий вид туризму як спелеотуризм, що традиційно вважався різновидом
спортивного туризму, зміст якого полягає в подорожах по природним підземним
порожнинам (печерам) і подоланням різних перешкод (сифони, колодязі) з
використанням спеціального спорядження (акваланги, карабіни, мотузки, гаки,
індивідуальні страхувальні системи й ін.). Відкриття нових спелеотуристичних
маршрутів пов’язано з дослідженням печер, тобто наукою спелеологією. Цей вид
туризму завоював симпатії багатьох аматорів підземних подорожей.
Слід зазначити, що за останні роки, спелеотуризм набув основні ознаки окремого
виду туризму. Про що свідчить окремий сегмент на туристичному ринку, виокремлення
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в класифікації видів туризму, споживання відповідних туристичних ресурсів. Отже,
спелеотуризм нині – це природо-орієнтований вид спеціалізованого туризму, що
потребує відповідної теоретичної та практичної підготовки та має на меті відвідання
підземних пустот і порожнин (печер, лійок, лабіринтів та інших підземних утворень.)
Довгий час спелеологією (відповідно і спелеотуризмом) займалися тільки
ентузіасти під керівництвом досвідчених фахівців, які професійно вивчали карстові
порожнини. У період 50–80-х рр. минулого століття ними були відкриті, вивчені, описані
та пройдені сотні кримських печер. Але красою підземного царства могло
захоплюватися тільки досить вузьке коло людей, що займалися спортивним
спелеотуризмом і науковим вивченням печер. Спелеотуризм технічно складний вид
туризму. Його складність полягає у проходженні складних за рельєфом маршрутів в
умовах відсутності природного світла, високої відносної вологості (до 100%) та
невисокої температури повітря. Усе це вимагає від спелеотуриста ретельної підготовки
до подорожі, а також сили, витривалості, спритності, вправності у використанні засобів
життєзабезпечення під землею та засобів страховки, стійких навичок у подоланні
відповідних природних перешкод.
В Україні спелеотуризм одержав відносно широке розповсюдження тільки в
60-ті рр. ХХ ст. У вітчизняній науковій літературі представлений недостатньо,
незважаючи на значний спелеотуристичний потенціал нашої країни. Початок вивчення
спелеотуризму в Україні було покладено В. М. Дублянським, його роботи присвячені
морфологічній, геологічній характеристикам печер, практичним питанням підготовки
спелеотуристів і проведенню спелеопоходів, методиці вивчення печер. У роботах
М. П. Коржика розглядаються деякі питання використання й оцінки печер для
спелеотуризму, вводиться поняття спелеоресурсоведення. Популяризації знань про
печери й спелеотуризм сприяють роботи В. О. Радзієвського.
Нині, спелеотуризм як окремий спеціалізований вид туризму недостатньо вивчений,
а популярність його з кожним роком зростає, тому постає потреба у всебічному вивченні
самих спелеоресурсів, специфіки організації спелеотуризму, теоретичній і практичній
підготовці як туристів, так й організаторів спелеотурів. Саме ця проблема обумовлює
актуальність вивчення цього питання, а наукова новизна полягає у розробці рекомендацій
для оптимізації розвитку спелеотуризму в Україні.
Мета роботи полягає в аналізі основних дефініцій та особливостей розвитку
спелеотуризму в Україні, що обумовлює виконання таких завдань:
– дати загальну характеристику спелеотуризму, визначити основні дефініції та
класифікацію;
– проаналізувати розвиток спелеології як передумови становлення спелеотуризму;
– визначити основні особливості та вимоги спелеотуризму;
– дати характеристику спелеоресурсного потенціалу України.
Термін «спелеологія» (від гр. «спелеон» – печера) запропонував у 1890 р.
французький археолог Емель Рів’єр. Під спелеологією нині розуміють одну з наук про
Землю, що вивчає походження, розвиток, геологічні, гідрогеологічні (вивчає підземні
води, їхнє походження, фізичні властивості, хімічний і газовий склад, поширення в
земній корі, а також використання їх та методи охорони від виснаження та забруднення),
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мікрокліматичні особливості пустот та порожнин природного походження (печери,
гроти тощо), їх сучасну і древню фауну, технічні прийоми проникнення під землю і
роботи в підземних умовах [12, с. 214].
Спелеологія в Україні – відносно молода наука. Лише в кінці 1950-х рр. туристи
і вчені почали комплексно досліджувати таємниці, які зберігали в собі печери і шахти,
до цього цей напрям наукової роботи носив епізодично-описовий характер (на відміну
від зарубіжної спелеології).
На початку і в середині XIX ст. відомості про печери Руської рівнини, Уралу,
Криму, Кавказу і Сибіру наводяться в працях М. Кіттари, М. Северина, А. Шренка,
П. Кеппена, Г. Абіха та ін. [2, с. 15].
На поч. XX ст. виділяються дослідження А. Крубера (Крим і Кавказ), А. Козменко
(Руська рівнина). Ці роботи подають дані про умови утворення печер, особливості їх
мікроклімату та гідрогеології тощо.
Українська спелеологія до 1917 р. – це спелеологія одинаків, які не мали ні
спортивної підготовки, ні спорядження для дослідження складних печер. Тому в
літературі є дані лише про легкодоступні печери: Балаганську, Ангарську, Вертебу,
Кришталеву на Поділлі; Великий Бузлук в Криму тощо.
У 1908 р. науковець М. Орлович та інженер Г. Гутковський зробили опис привхідної
частини Кришталевої печери в Кривче на Тернопільщині. На поч. 1930-х рр. інженер
В. Нехай дослідив ближній район лабіринту і подав його опис та карту в «Путівнику по
печері Кривче» 1933 р. Тоді ж було прокладено і частково обладнано перший в Україні
екскурсійний маршрут під землею, який користувався величезною популярністю
[8, с. 412].
Радянський період характеризується комплексним підходом до вивчення карсту
на основі детальних геологічних досліджень, що виконувалися у зв’язку з вирішенням
практичних завдань. У довоєнні роки були детально досліджені печери Криму
(П. Василевський, П. Шелтов). У ряді печер Криму почалися біоспелеологічні
дослідження (Я. Бірштейн). Нові матеріали з вивчення печер і неглибоких (до 60 м)
шахт Криму були узагальнені Зайцевим.
Післявоєнний етап розвитку спелеології характеризується різким посиленням
роботи з вивчення карсту. Наприкінці 50-х рр. у Київському державному університеті
було створено лабораторію спелеології (керівник Е. А. Гаврилов, співробітники –
М. П. Гончаренко, Г. Ф. Приходько, М. В. Щербакова та ін.) [2, с. 25].
З 1958–1959 рр. почали активні спелеологічні дослідження наукові колективи
Інституту мінеральних ресурсів Сімферополя та інших університетів. Велику роль у
координації досліджень відіграла Міжвідомча комісія з вивчення геології і географії
карсту та Комісія карсту і спелеології АН СРСР, а також Всесоюзний інститут
карстозпанства і спелеології.
Початок творчої співпраці вчених і спелеологів-аматорів було покладено
спільними роботами спелеологів і співробітників Комплексної карстової експедиції
АН УРСР у Гірському Криму.
У 1958–1962 рр. у Криму було проведено декілька десятків експедицій за участю
спелеологів-аматорів із Сімферополя, Ялти, Севастополя, Києва, Харкова та інших міст.
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У 1958–1962 рр. виникли спелеологічні секції у Львові, Тернополі, Сімферополі, Ялті тощо.
У 1962 р. в Криму відбувся Перший Всесоюзний зліт спелеологів. З цього часу
спелеотуризм утвердив себе як громадський рух, увійшов у систему туризму.
Керівництво спелеосекціями здійснювала Центральна секція спелеотуризму, а з
1977 р. – Комісія спелеотуризму Федерації туризму Центральної ради з туризму і
екскурсіях ВЦРПС.
Період 1962–1980 рр. став часом активних спелеологічних досліджень.
Ентузіасти з різних міст зайнялися дослідженнями відомих на той час печер,
розшукували входи і заново відкривали загублені. Почалися пошуки невідомих печер.
У різних карстових областях України спелеологами і спелеотуристами було відкрито і
пройдено більше 3,5 тис. різних печер та шахт [8, с. 413–414].
Перші інструктори по спелеотуризму в Києві з’явилися лише в 1979 р. Це були:
А. Рєзніков, Т. Крапивнікова, А. Литвин, Л. Межибовський, А. Овчар. Раніше весь свій
вільний час вони віддавали дослідним експедиціям та на навчально-методичні збори,
без яких кваліфікація не присвоюється [11, с. 105–110].
У 1971 р. в Києві було створено філію Тернопільського клубу «Поділля»
(В. Павлюченко, Ю. Костенко, А. Білоус, А. Авяган), основною діяльністю якого була
участь у дослідженнях тернопільських спелеологів у печерах «Озерна» і «Млинки» на
Поділлі. На жаль, в Україні спелеотуризм усе ще не завжди сприймається як
повноправна складова частина туризму, як галузь людської діяльності, як предмет
наукового аналізу.
Основними напрямами розвитку спелеотуризму можна вважати значне збільшення
кількості спелеотуристів і здійснених спелеопоходів, удосконалення техніки
проходження печер, виробництво спеціального спорядження та значне розширення його
асортименту, якісне картографічне й інформаційне забезпечення спелеоподорожей,
поява нових напрямів спелеотуризму [4, с. 103–106].
У сер. 90-х рр. відбулося розділення похідного і змагального туризму, що також
торкнулося і спелеотуризму. Тобто спортивні розряди та звання нині присуджують
окремо за участь у спортивних походах і за участь у туристичних змаганнях. Це робить
туризм більш доступним і розширює його географію. Також розширюється
використання печер для екскурсійного туризму. Це відбувається за рахунок обладнання
для екскурсій нових печер і обладнання нових ділянок. Так, у Криму в обладнаної
Мармурової печері, де вже діє кілька екскурсійних маршрутів в червні 2006 р.
запроваджено новий маршрут в нижньому поверсі – однієї з мальовничих ділянок
печери.
Також спостерігається нетрадиційне використання печер, наприклад, проведення
фестивалів бардовської пісні. Для забезпечення надійною інформацією спелеотуристів
продовжується дослідження печер, їх будови, визначення географічного розташування,
впорядкування їх назв тощо [4, с. 204].
Розвиток спелеотуризму пов’язано з освоєнням території і відкриттям нових
об’єктів, їх властивостей, проведенням географічних спостережень і досліджень, які
здійснювалися туристами під час подорожей. Такі відкриття характерні практично для
всіх періодів історії туризму і для більшості видів туризму. Вони здійснили вагомий
внесок у географічну науку, в формування географічних карт, дали дані для проведення
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географічного аналізу та подальших відкриттів. Багато даних у географії неможливо
було зібрати без допомоги спортивних туристів. Так, ще у 40-і рр. ХХ ст. відомий геолог
Г. К. Тушинський писав про те що туристи – перші помічники вчених при збиранні
експедиційних матеріалів [5, с. 125].
Важливим науково-практичним завданням є розробка критеріїв придатності печер
для освоєння, адже не кожна підземна порожнина може залучатися до використання.
Виявлення та вибір критеріїв визначається такими факторами:
– географічними (основною вимогою є доступність спелеологічного регіону та
конкретної порожнини для відвідувачів);
– техніко-економічними (основною вимогою є експлуатаційна стійкість техніки
й обладнання в підземних порожнинах);
– спелеоохоронними (основна вимога – нормування експлуатаційного
навантаження);
– соціально-естетичними (основна вимога – оцінка та класифікація за ступенем
естетичності) [6, с. 125].
Важливим не тільки для науки, але й для ефективного та безпечного використання
в туризмі є класифікація печер. Основним видами печер є:
– карстові печери, саме вони мають найбільшу протяжність і глибину. Печери
утворюються внаслідок розчинення порід водою. Тому карстові печери зустрічаються
тільки там, де залягають розчинні породи: вапняк, мармур, доломіт, крейда, а також
гіпс і сіль;
– тектонічні печери – виникають в будь-яких гірський породах у результатаі
тектонічних розломів;
– ерозійні печери – печери, утворені в нерозчинних породах за рахунок механічної
ерозії, тобто вимиті водою, що містить часточки твердого матеріалу. Часто такі печери
утворюються на березі моря під дією прибою, але вони невеликі;
– льодовикові печери – утворюються в літі льодовиків талою водою. Термальні
льодовикові печери зустрічаються в Ісландії, Гренландії та досягають значних розмірів;
– вулканічні печери – утворені внаслідок виверження вулканів;
– антропогенні – спричинені діяльністю людини тощо [8, с. 410].
За віком печери поділяють на: активні; реліктові; викопні.
За напрямленістю печери бувають: горизонтальні; вертикальні; нахилені; складні
(в тому числі багатоповерхові).
За формою вділяють такі види печер: лантухоподібні; коридорні; лабіринтові.
За глибиною: колодязі; шахти.
За мікрокліматом: статичні й динамічні; теплі та холодні.
За наявністю води: сухі; обводненні.
Печера може мати лише один вхідний отвір. На протилежному кінці вона буде
закінчуватися або системою дуже вузьких ходів і тріщин, або обвальними чи натічними
утвореннями, що закупорюють її. Такі печери називають сліпими. Можливі печери з
виходами з двох боків. Це так звані прохідні печери.
У багатьох печерах на днищах, стінках або стелі утворюються натічні форми. Зі
стелі печери звішуються у вигляді бурульок вузькі та довгі сталактити, що складаються
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з кальциту і в розрізі мають концентричну будову. З дна печери назустріч сталактитам
піднімаються більш масивні й короткі форми, що називаються сталагмітами. Нерідко
сталактити та сталагміти зростаються, утворюючи натічні колони. Цікаво, що в деяких
печерах нагромаджується лід. Такі печери так і називають – льодяними, або холодним.
Льодяні печери в Україні поширені в Криму [8, с. 411].
Печери, для проходження яких потрібно спеціальні навички та технічні засоби
(крім каски і джерела світла), діляться на дев’ять категорій складності: 1, 2А, 2Б, 3А,
3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б. Основним критерієм для визначення категорії складності печери є
тривалість подорожей, кількість перешкод на маршруті та їх складність.
Печери, категорії складності яких позначені однією цифрою, відрізняються один
від одного, головним чином, кількісними характеристиками. Якісний стрибок
відбувається при переході від 1 категорії важкості до 2А, від 2Б до 3А і т. д. [5].
З давнини люди використовували спелеоресурси для різноманітних цілей: життя,
оздоровлення, створення певних культових споруд, а в минулому столітті вони стали
активно використовуватися у туристичній діяльності. Саме в ХХ ст. виник один із цікавих
і перспективних видів туризму – спелеотуризм [10, с.167].
Основними умовами розвитку спелеотуризму є:
– наявність спелеоресурсів (печери, лійки, підземні озера, джерела, гроти, інші
карстові форми);
– наявність досвідчених кадрів: екскурсоводів (для організаії екскурсій, що, як
правило, проводяться в спеціально обладнаних печерах для непідготовленої частини
туристів), інструкторів (для підготовки охочих відвідати важкодоступні підземні
пустоти);
– проведення відповідних наукових досліджень, обстеження та дотримання
пропускного потенціалу печер з метою їх збереження й утримання як безпечних для
відвідувачів об’єктів.
У спелеотуризмі використовуються альпіністське спорядження, деякі види
спорядження туристів-водників, а також спеціальні пристосування, деякі види
спорядження (гідрокостюми, ліхтарі, драбини, мотузки тощо).
Серед особливостей цього виду туризму можна виділити вологість печер – до
100 % при пониженій температурі та відсутність природного освітлення.
Спелеотуризм має такі підвиди:
– науковий (науково-темтичні екскурсії та експедиції);
– спортивний;
– спелеолікувальний (відвідання певних печер із метою використання лікувальних
властивостей печерного повітря);
– екскурсійний [10, с. 167–168, 171].
Особливостями спелеотуризму є:
– складність маршрутів, яка пов’язана з широким розмаїттям рельєфу печер
(підземні річки, вузькі щілини, завали, колодязі та ін.);
– високий ступінь автономності під час проведення експедиції (за наявності
підземних таборів);
– високий рівень відносної вологості повітря при порівняно низькій температурі;
– відсутність природного освітлення.
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Крім перерахованих особливостей, спелеотуризм характеризирується пред’явленням
особливих вимог до етики спелеотуристів, поведінки їх у печерах, а також відношенню
до підземної природи. Така особливість пов’язана з високою крихкістю об’єктів їхнього
інтересу – власне печери, їх екосистеми, різноманітні натічні освіти, крижані та
мінеральні кристали. Наприклад, зруйнований сталактит, його відновлення настане лише
через десятки або сотні років [3, с. 50].
Основними вимогами до спелеотуризму є:
– естетичність (як ідеальна категорія спелеоресурсної сутності);
– екологічність (як базисний пріорітет – лімітування відвідуваності порожнин);
– економічність (освоєння печер потребує значних капіталовкладень із порівняно
низькою рентабельністю) [10, с. 171].
Виділяють такі категорії людей, так чи інакше пов’язаними з печерами:
– спелеоекскурсанти;
– спелеотуристи;
– спортсмени-спелеологи (кейвери);
– спелеологи.
Спелеоекскурсанти – люди без спелеодосвіду, які відвідують обладнані печери.
Займаються цим в основному з цікавості.
Спелеотуристи – люди, які відвідують категорійні печери (від некатегорійних
печер до печер 5-ї категорії складності), з метою підвищення спортивної майстерності,
оформлення розрядів і звань. Мають, як правило, достатній спелеодосвід для
відвідування печер певної категорії складності.
Спелеологи – люди, що займаються всебічним вивченням печер (геологи ,
гідрогеологи , археологи, палеонтологи, біологи і т. д.).
Спортсмени-спелеологи (кейвери) – люди, які відвідують печери (від
найпростіших до найскладніших) з дослідницькими цілями (в основному, з метою
першопроходження). Мають великий спелеодосвід і всебічну підготовку.
Питання охорони печер завжди було надзвичайно гострим. Підземний світ дуже
крихкий. Те, що створюється природою десятки й сотні тисяч років може зруйнуватися
і сплюндруватися людиною вкрай швидко. Оскільки для підземного мікроклімату
властива стабільність упродовж тисяч років, усе, що ми бачимо під землею, звичайно,
може утворюватися й зберігатися тільки при своїх, специфічних умовах температури,
вологості й т. д. Відвідування печери великою кількістю людей без дотримання
елементарних заходів безпеки часто призводить до значних змін підземного
мікроклімату, безумовно, з катастрофічними для печери наслідками. Змінюється
температура, з’являється нова, чужа для печер мікрофлора, накопичується сміття й
відходи, забруднюються або обсипають кристали і т. д.
Охороняються державою Червона, Геофізична, Скельська, Крубера, Миру,
Мармурова, Еміне-Баїр-Хосар і ряд інших печер Криму, всі найбільші печери Поділля
і Буковини – Оптимістична, Озерна, Кришталева, Вертеба, Ювілейна, Перлина,
Атлантида, Попелюшка, які є пам’ятками природи державного значення.
На території АР Крим відомо 857 карстових порожнин різних генетичних типів.
Понад 40 печер мають природоохоронний статус різного рівня. Найглибші: Солдатська
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(500 м), Каскадна (400 м), Нахімовська (372 м), Дружба (720 м), Молодіжна (260 м);
найдовші: Червона (13,7 км), Солдатська (2,1 км), Мармурова (1,6 км), Узунджа (1500 м),
Чорна (1200 м). З них відкриті для відвідування і екскурсій печери: Еміне-Баїр-Хосар,
Кизил-Коба, Червона і Мармурова. Це найвеличніші, найкращі печери України й усієї
Центрально-Східної Європи.
Нині у світі обладнано для екскурсійної експлуатації понад 1000 печер, в Україні
в цей час обладнано для відвідування лише 10 карстових печер. Розвиток наукових
досліджень печер України тісно пов’язаний з їх вивченням як цінних рекреаційних
ресурсів закарстованих територій і підземних порожнин, визначенням ролі
антропогенного впливу на ці природні комплекси та можливості їх використання як
туристичних об’єктів.
Щодо спелеотуризму як виду рекреації то, він ще є одним із видів оздоровлення,
оскільки при відвідуванні печер спелеотурист «відновлює» своє тіло й душу, лікує
психічні розлади, розвиває та збагачує індивідуальні якості та здібності, які формують
його як особистість, що дозволяє розглядати цей вид діяльності як природну модель
зняття емоційного стресу та напруги.
В Україні спелеологічні об’єкти практично не оцінені як туристичні ресурси.
Більшість геологічних пам’яток природи не включена у туристичні маршрути, що
призводить їх до використання в обмежених масштабах [1, c.184–188].
Окремим сегментом рекреаційної діяльності в штучних і природних печерах
виступають спелеооздоровчі тури на основі яких виник новий напрям не тільки в туризмі,
а й в сучасній медицині – спелеотерапія. Це один із методів немедикаментозної
реабілітації та лікування органів дихання з використанням мікроклімату підземних
соляних шахт і карстових печер [9].
Нині в Україні створено кілька підземних лікарень і клінік. Спеціалісти
спелеотерапії провели ряд дослідів у тернопільських печерах – Кришталевій та Озерній,
виявивши цілковиту ідентичність з печерами які використовуються для лікування в
інших країнах – Беке, Гомбасек, Клутерг. Проведені дослідження в печерах підтвердили,
що мікроклімат сприяє зниженню та нормалізації артеріального тиску, оптимізує стан
нервової системи, прискорює процеси регенерації, покращує стан хворих на бронхіальну
астму.
Оцінюючи спелеоресурсний потенціал регіонів України, важливо врахувати різні
підходи до визначення атрактивності спелеологічних об’єктів, культурно-історичні та
соціально-економічні передумови організації рекреаційної діяльності в різних
суспільних групах туристів, сукупність природних і штучних спелеоресурсів на цій
території, сучасні тенденції розвитку спелеотуризму.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю
НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК-ШОУ «LARRIKING LIVE»
У статті досліджується інформаційний жанр інтерв’ю, особливості якого
дозволяють читачеві, радіослухачеві і телеглядачеві читати, чути і бачити те,
що бачив і чув журналіст-інтерв’юер «з перших рук», а також зрозуміти
комунікативні стратегії його ведення. Інформація невід’ємна від особистості
інтерв’юера, тому лише завдяки процесу індивідуального переосмислення вона в
тому чи іншому вигляді потрапляє до глядача.
Ключові слова: комунікативні стратегії, інтерв’ю, інтерв’юер, ток-шоу.
В статье исследуется информационный жанр интервью, особенности
которого позволяют читателю, радиослушателю и телезрителю читать, слышать
и видеть то, что видел и слышал журналист-интервьюер «из первых рук», а также
понять коммуникативные стратегии его ведения. Информация неотделима от
личности интервьюера, поэтому только благодаря процессу индивидуального
переосмысления она в том или ином виде попадает к зрителю.
Ключевые слова: коммуникационные стратегии, интервью, интервьюер, токшоу.
The article examines the genre information interviews, features which allow the
reader, listeners and viewers to read, hear and see what I saw and heard the reporterinterviewer «at first hand» and understand the communication strategies of reference.
The information is inseparable from the personality of the interviewer, so only through
a process of individual rethinking it in one form or another falls to the viewer.
Key words: communication strategies, interview, interviewer, talk show.
В сучасній журналістиці місце, яке займає інтерв’ю в складній і різноманітній
системі жанрів і комунікацій, свідчить про його актуальність. У зв’язку з цим доцільно
не тільки визначити поняття «інтерв’ю» (англ. interview, бесіда, вибудована за певним
планом через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом з обов’язковою
відповіддю на питання) та його місце в системі журналістських жанрів, але й показати
інтерв’ю як один із методів комунікації в журналістиці.
Здебільшого мовний жанр інтерв’ю досліджували в контексті мовознавчого
аналізу загальних тенденцій розвитку стилю масової інформації: Г. Солганик, В. Костомаров,
В. Вакуров, М. Кохтєв, М. Кожина, Л. Шевченко, С. Єрмоленко, С. Чемеркін, М. Черепахов,
С. Берєснєв, С. Потапенко, К. Серажим та ін. Також у лінгвостилістичному аспекті жанр
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інтерв’ю опосередковано досліджувався з позиції лінгвістичного вивчення мовної
структури монологічного й діалогічного текстів – І. Гальперин, Т. Дрідзе, Є. Іванчикова,
Р. Будагов, Н. Шумарова, В. Матезіус, Л. Кайда, В.Кухаренко, В. Корнєєв, З. Тухарелі
та ін. Аналізувалася мова жанру, частково – особливості архітектоніки і системи
кореляцій у тексті. Окрему групу наукових розвідок із питань специфіки функціонування
інтерв’ю як методу й жанру становлять журналістські дослідження В. Сиченкова,
О. Тертичного, В. Тищенко, В. Горбачук, М. Лукіна, Т. Шумишина, Д. Вовчок, М. Подолян,
В. Карпенко та ін.
Головним критерієм цих досліджень став аналіз мовної специфіки інтерв’ю, а
його методологічно-функціональне обґрунтування в контексті професійної діяльності
журналістів та комунікативне значення дослідженим не було.
Досліджуючи проблеми мовної комунікації Е. Голанова визнала, що «однією з
найактивніших форм комунікації в наші дні стає усна публічна мова і в першу чергу –
публічний діалог», а також відмітила, що «найбільш затребуваним типом публічного
діалогу в наші дні став жанр інтерв’ю, що виступає в двох своїх різновидах, інтерв’ю
звукове та інтерв’ю друковане» [2, с. 343]. Інтерв’ю як складова системи засобів масової
комунікації займає одну з найвищих позицій за частотою використання й технікою
виконання, тому сьогодні воно перебуває в центрі уваги багатьох досліджень.
Мета – розглянути жанр інтерв’ю як одну зі складових розвитку сучасного
медіапростору, з’ясувати, як відбувається процес створення нових жанрових утворень
телевізійного формату, що мають безпосередній зв’язок із жанром інтерв’ю;розкрити
комунікативні стратегії ведення інтерв’ю, розглянути інтерв’ю як один із засобів
комунікації сучасного телебачення.
Інтерв’ю – один із найпоширеніших жанрів сучасної журналістики. Особливо охоче
до нього вдаються журналісти-початківці, очевидно, спокушаючись його оманливою
легкістю: запитав – отримав відповідь, потім виклав на папері чи змонтував в ефірному
сюжеті. Насправді ж усе набагато складніше. Щоб працювати у форматі цього жанру
успішно, слід усвідомлювати його комунікативну сутність і володіти майстерністю
запитальної стратегії.
Інтерв’ю – важливий жанр сучасної журналістики, і, мабуть, найголовніший спосіб
збирання матеріалу для виступу на сторінках газети, журналу, в ефірі. Звичайно, розмови
бувають різні: в одному випадку кореспондента цікавлять результати праці колективу, в
другому – нові наукові розробки, в третьому – відомості про хід зимівлі тощо. Але є
інтерв’ю, коли розмова стає засобом розкриття характеру, мета яких – здобути уявлення
про того, кого інтерв’юють, розповісти, що він за людина.
Слово «інтерв’ю» погляду журналістики, соціології, психології та інших наук
можна тлумачити у двох значеннях: широкому і вузькому. У журналістиці інтерв’ю –
жанр публіцистики, бесіда журналіста, з одним або кількома особами, що проводиться
у вільній манері для з’ясування нових відомостей, встановлення відсутніх подробиць,
визначення чиєїсь позиції, поглядів на певні події, а в науці – це спосіб наукового пізнання
із залученням знань сторонніх людей, подальшою статистичною обробкою.
102

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю
НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК-ШОУ «LARRIKING LIVE»

Історіографія жанру багата знаними персонами та яскравими зразками. Кожна
особистість, акумулюючи інформацію, так чи інакше персоніфікує її, свідомо чи
підсвідомо прагне переповісти співрозмовнику, додаючи до неї власні емоції і думки,
співпереживаючи і співвимірюючи її. Персоніфікована інформація невід’ємна від
особистості, адже лише завдяки процесу індивідуального переосмислення вона в тому
чи іншому вигляді потрапляє до глядача. Саме від цього процесу залежить успіх
телевізійної програми, телевізійного каналу і самого журналіста.
Еріх Фромм у своїй праці «Анатомія людської деструктивності» зробив такі
висновки щодо потреб людини (усі вони є стратегічно важливими для сучасних ЗМІ):
потреба у спілкуванні, потреба у творчості, пошук ідеального, потреба у відчутті
безпеки життя, прагнення до уподібнення, пошук об’єкта поклоніння. Індивід живе у
світі суперечливих мотивів, прагнень і очікувань. Йому необхідно співвідносити свою
поведінку з персоніфікованим зразком: в основу персоніфікації, як правило,
закладається психологічний тип обраної особистості, а також прагнення до освоєння
світу. Людина тягнеться до пізнання, до осягнення себе через думки і погляди інших.
Для підтвердження вище наведеного дослідження Е. Фромма наведемо деякі
приклади відомих імен: Володимир Шнейдеров, з особистістю якого довгий час
асоціювалося телебачення загалом; Юрій Левітан: «Внимание! Говорит Москва»
(у роки війни); Ігор Кирилов, ведучий програми «Время» ( у 70-ті рр. минулого століття,
коли були ще не ведучі, а диктори, простіше було уявити телебачення без програми
«Время», ніж Ігоря Кирилова без краватки).
Одним із перших телевізійних дослідників, який помітив тенденцію до
персоніфікації на телебаченні, був В. Саппак. У своїй книзі «Телебачення і ми» він
перераховує і характеризує деякі з властивостей, що дають змогу говорити про
персоніфікацію телевізійної інформації: документальність телебачення,
імпровізаційність та інтимність телевізійного спілкування людини в кадрі з
телеглядачем. Це ті «кити», на яких ґрунтуються основи персоніфікації і кредиту довіри
телеаудиторії до ведучого-інтерв’юера. Саме тому, незважаючи на відносно недовгу
історію існування і розвитку телебачення, воно стало для багатьох одним із найбільш
достовірних, а нерідко і найавторитетнішим джерелом інформації. Інформації, яка
прозвучала з телеекрану, звикли беззастережно вірити цілі покоління. І хоча з початку
демократичних процесів у нашій країні пройшло вже більше 20 р., аргумент «сказали
по телевізору» залишається одним із найвагоміших для дуже великої кількості людей.
Саме ця властивість телебачення – здатність викликати довіру – дала можливість
зробити телеекран інструментом маніпулювання громадською думкою, свідомістю
людей.
Нині персоніфікація інформації представлена процесом, який широко поширився
в сучасному українському і зарубіжному телевізійному мовленні. Характерною рисою
українського телебачення є цілеспрямований вплив на масову свідомість і формування
громадської думки у відповідності з політикою каналу. Персоніфікований образ
телевізійного інтерв’юера – найбільш зручна фігура для виконання цих завдань. Щоб
добитися максимального ефекту своєї діяльності тележурналісти використовують різні
прийоми, виразні засоби, мовні тактики.
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Телевізійна комунікація вимагає встановлювати особистісні контакти аудиторії з
комунікатором, щоб скласти судження про нього та про цінності його повідомлення.
Саме цим і пояснюється значення і привабливість для аудиторії телевізійної інформації,
персоніфікованої (тобто уособленої) її автором і учасниками подій.
Ведучий повинен сам представляти себе глядачеві як партнера в спілкуванні. Під
взаємодією ведучого із аудиторією варто розуміти створення можливості наблизитися
до ситуації реального спілкування із глядачем. Оскільки глядацька аудиторія сприймає
телевізійну інформацію не лише опосередковано через ведучого (як інформацію
проблемну, так і інформацію розважального характеру), а й через його особистість, то
неабиякого змісту набуває персоніфікація інформації. Питання зв’язку інформації з
тим, як на її подання в ефірі впливає особистість ведучого є досить важливим. Інколи
однієї появи ведучого достатньо для того, щоб глядацька увага зосередилася на ньому.
І навпаки, людина, яка говорить, здавалося б, цікаві й потрібні речі, не може викликати
глядацького інтересу. Ведучий-інтерв’юер телевізійної програми, безумовно, є
представником певної соціальної групи, і його взаємодію із аудиторією можна
розглядати як представницьке спілкування.
М. Василенко наголошує на тому, що найвищий рівень персоніфікації – коли
журналіста чекають на екрані заради нього самого, чекають як лідера, який вміє пояснити
складні проблеми, як особистість значну в моральному, духовному плані [1, с. 52].
На сучасному телебаченні більшість ведучих виступають у ролі інтерв’юера як
частково (діалог під час ефіру), так і повністю (як автор і ведучий цілої програми).
Жанр інтерв’ю набув надзвичайної популярності, адже глядачам цікава особиста думка
героїв програм, їхнє ставлення до тих чи інших проблем у суспільстві. Глядач хоче
бачити «справжнє обличчя» відомої персони – ось головний критерій оцінки ведення
інтерв’ю. Персоніфікація інтерв’юера, у свою чергу, допомагає глядачеві
зорієнтуватися на виборі програми: якщо ведучий викликає довіру, надає глядачеві усі
відповіді на поставлені ним запитання до кінця інтерв’ю з обраним гостем у студії, то
глядач сам буде очікувати на вихід програми в ефір. Для того, щоб глядацька аудиторія
автоматично, але при цьому позитивно асоціювала інтерв’юера з певним типом програми,
він повинен бути постійно готовим до нестандартних ситуацій, гострих відповідей,
несподіваних поворотів діалогу.
Знайома людина в кадрі виступає для глядача насамперед орієнтиром у світі
телевізійних програм, завдяки чому кожна її поява супроводжується цікавою для
глядача інформацією. Найбільш високий рівень персоніфікації тоді, коли інтерв’юер,
він же журналіст, виступає як учасник екранізованої дії – бере інтерв’ю, організовує
дискусію між двома сторонами, проводить репортаж-розслідування, тим самим стає
об’єктом співчутливої ідентифікації. І тут ведучий має бути дуже підготовленим до
інтерв’ю, адже інтерв’ю – це заздалегідь прорахована тактична схема. І вдале інтерв’ю
неможливе без заздалегідь прогнозованих для себе «несподіваних» поворотів розмови.
Г. Лазутіна наголошує на тому, що до зустрічі з опонентом інтерв’юеру треба
дуже ретельно готуватися [5, с. 72]. Навіть ретельніше, ніж до випуску новин, оскільки

104

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю
НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК-ШОУ «LARRIKING LIVE»

будь-яка форма діалогу повинна бути живою, містити активність обох сторін. У зустрічі
вирішальним моментом має бути почуття і усвідомлення відповідальності за кожне
сказане слово. Не слід забувати, що навіть добре підготовлене інтерв’ю може прийняти
неочікувану форму. При підготовці до інтерв’ю, на перше запитання журналіст повинен
передбачити дві відповіді: позитивну і негативну. Від відповіді залежить кожне наступне
запитання, на яке знову ж таки треба передбачити дві протилежні відповіді. Можна
зобразити схему, схожу на дерево, де на кожне запитання очікується одна з двох
відповідей [4, с. 72].
Як свідчить телевізійна практика, відповідність іміджу жанрові й тематиці
програми не лише важлива, а й необхідна. Оскільки порушення цієї вимоги призводить
до непрофесійності передачі, дисгармонії між образом, поведінкою ведучого і
тематикою програми, а найголовніше – до неприйняття з боку глядачів. Варто
враховувати той факт, що імідж ведучого є, перш за все, комунікативною категорією,
яку можна розділити на вербальну та невербальну. До вербального комунікативного
іміджу належить дикція, артикуляція, темпоритм і динаміка мовлення, інтелектуальні,
граматичні показники, голос тощо. До невербального комунікативного іміджу ведучого
належать міміка, жестикуляція, стиль одягу, зачіска, макіяж.
Потрібно пам’ятати, що, розділяючи імідж на дві комунікативні категорії, ми
характеризуємо імідж ведучого в студії під час запису або прямого ефіру. Але не можна
обмежувати імідж інтерв’юера тільки студією. Адже ведучий – це особа публічна, і
після того, як вимикається камера, він так само, як і під час ефіру повинен намагатися
дотримуватися усталеного іміджу, тоді довіра глядачів до нього тільки зростатиме.
Отже, телебачення певною мірою взяло на себе місію давати відповіді на
поставлені суспільством запитання. І в донесенні інформації до аудиторії велика роль
належить інтерв’юеру. Інколи, в ролі автора і ведучого виступає одна людина. У такому
випадку задум, який автор вмістив у передачу, передається, із перших вуст, без
посередників. Подається саме та інформація, яку автор хотів донести аудиторії: в бажаній
формі, з необхідною інтонацією, у правильній послідовності. Людина постає не лише
в ролі ведучого, а і як автор програми, що накладає на неї більшу відповідальність
перед глядачем.
Саме від ведучого залежить, як буде сприйнята телевізійною аудиторією подана
інформація. Мало того, що ведучий є обличчям телевізійної програми, на ньому ще й
лежить досить серйозна «місія» – розкрити авторський задум і донести його глядачеві.
Оскільки головним завданням ведучого все ж залишається інформування аудиторії,
він повинен володіти величезною кількістю характеристик, аби задовольнити її потреби.
Адже інформація, подана без емоцій, сухо, сприймається або дуже погано, або не
сприймається взагалі. Ведучий повинен пропускати матеріал через себе, співпереживати,
володіти якостями психолога, вченого, актора і т. д. Від манери говорити, одягатися,
поводитися перед камерою, швидко реагувати на зміни, залежить те, як ведучого
сприйме аудиторія. Тому ведучому слід постійно вдосконалювати свої навики,
підвищувати рівень професіоналізму, набувати нових вмінь.

105

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю
НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОК-ШОУ «LARRIKING LIVE»

«Більшість людей, які зуміли досягти успіху в житті, вміють говорити, – помічає
«король ефіру» – Не дивно, що правильним є і зворотне. Дорога до успіху – в побуті
або в професійній діяльності – вимощена розмовами».Ця людина бачила стільки
знаменитостей у своєму житті, скільки жодна інша людина у світі. За 25 років програми
«LarryKingLive» він взяв інтерв’ю майже у 50 тис. осіб! 25 років поспіль з понеділка
по п’ятницю, в один і той же час, щодня Ларі робив своє шоу, і це було не шоу шоумена
Ларі, а шоу Людини, якого інтерв’ював Ларі. Людина в студії була головною дійовою
особою, а не королем підтяжок. За 25 років в ефірі CNN його програма не змінювала
ні час виходу, ні ведучого, а тому потрапила до Книги рекордів Гіннеса. У самого Ларі
стільки американських нагород, що навряд чи він сам може їх перерахувати.
Водночас початок кар’єри видатного інтерв’юера аж ніяк не можна назвати
феєричним. На перших прямих ефірах він виглядав цілковитим, неготовим до роботи
дилетантом: «Якби тридцять сім років тому ви перебували поруч зі мною в радіостудії
й були присутні при моєму першому виході в ефір, ви напевно були б готові
посперечатися на що завгодно, що мені ніколи не вдасться втриматися в програмі, а
тим більше досягти успіху в розмовному жанрі» [3, с. 4]. Нині ж Ларі Кінг один із
найвідоміших інтерв’юерів світу, якого по праву називають «королем інтерв’ю». Свої
знання і вміння ведучий виклав на сторінках книжок, які допомагають майбутнім
журналістам наблизитися до ідеалу ведучого розмовного жанру.
За словами К. Седова «коли людина-артист виходить на сцену перед тисячною
аудиторією, то від переляку, конфузу, відповідальності та труднощів втрачає
самовладання» [7, с. 134]. Телеведучий виступає перед мільйонами і тому володіти
собою ще важче, аніж артистові на сцені. Ларі Кінг володіє природною і виразною
поведінкою, яка необхідна журналісту в кадрі. Також можна простежити за особливо
важливим умінням ведучого розмовляти з уявною аудиторією. Адже, дивлячись в
об’єктив камери, необхідно створити ефект контакту з глядачем, що сидить перед
екраном, викликати в нього психологічну ілюзію того, що ведучий бачить свою
аудиторію. Це з успіхом вдається Ларі Кінгу. Але телеведучий не лише сам виступає в
кадрі, а і є посередником між телеаудиторією і тими, з ким знайомить її телебачення.
Тому особливого значення набуває для нього техніка прямого спілкування з
співрозмовником і, зокрема, техніка інтерв’ювання [6, с. 134].
Розглядаючи комунікативні стратегії інтерв’ювання на прикладі ток-шоу
«LarryKingLive», можна виокремити декілька головних правил ведення інтерв’ю
ведучого цього шоу Ларі Кінга: у будь-якій розмові, світській чи діловій, перше, чого
необхідно досягти, – це створити невимушену обстановку.
«Більшість з нас від природи сором’язливі, що, повірте, не чуже й мені.
єврейському хлопчикові – очкарикові з Брукліна не потрібно пояснювати, що таке
сором’язливість. Всі ми схильні нервувати або принаймні близькі до такого стану, коли
ми говоримо з кимось незнайомим або під час нашого першого публічного виступу»
[3, с. 18].
Знайдений Ларі Кінгом спосіб подолання збентеження полягає в тому, щоб нагадати
собі стару приказку: у вашого співрозмовника теж один ніс і два вуха. Ця фраза,
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зрозуміло, банальна, але, подібно до всякої банальності, відповідає дійсності – саме
тому вона і стає банальністю.
Вона наочно показує, що всі ми люди, а значить, не варто втрачати підґрунтя тільки
від того, що ваш співрозмовник – професор з чотирма вищими освітами, або астронавт,
що літав у космосі зі швидкістю вісімнадцять тисяч миль на годину, або людина, обрана
губернатором вашої області.
Ніколи не слід забувати: ваші співрозмовники отримають від розмови набагато
більше задоволення, якщо побачать, що вона приносить задоволення і вам,незалежно
від того, чи вважаєте ви себе рівнею свого героя чи ні.
Треба мати також на увазі, що майже всі люди починають у приблизно рівних
умовах. Мало хто з нас отримує багатство і владу від народження: для цього потрібно
бути Кеннеді, Рокфеллером або членом одного з небагатьох обраних сімейств.
Більшість з нас народилися в сім’ях із середнім або низьким рівнем доходу. В юності
всі ми підробляли, щоб заплатити за навчання в коледжі і швидше стати на ноги. Швидше
за все, наші співрозмовники теж пройшли через це. Можливо, ми не такі багаті і
знамениті, як вони, можливо, ми не так швидко досягли успіху на професійній ниві, але,
ймовірно, наше минуле схоже, так що ми цілком можемо спілкуватися, подібно братам
і сестрам. Немає потреби боятися і комплексувати перед співрозмовником. Ви маєте
точно таке ж право перебувати тут, як і ваш інтерв’юйований.
Крім того, сором’язливість легше побороти, якщо згадати, що ваш співрозмовник,
можливо, соромиться не менш вас. У більшості випадків це саме так.
Друге правило: з чого розпочати розмову. Перелік запитань, які можна використати
при першій зустрічі із героєм – необмежений. Так запевняє нас Ларі Кінг. «Якось Марк
Твен поскаржився, що всі говорять про погоду, але ніхто нічого не робить, щоб її
змінити, і все ж погода – надійна і стовідсотково безпечна тема для початку розмови,
особливо з людиною, про яку ви не знаєте абсолютно нічого» [3, с. 20].
Розпочати розмову можна з будь-якої теми, яка не виходить за рамки допустимих
етичних норм, але в той же час є невимушеною і легкою для сприйняття і відповіді
героя в студії. Якщо ведучий знає, що його опитуваний в захопленні від своїх дітей або
ж добре обізнаний в політиці, то запитання для початку розмови напрошуються самі.
Саме розказуючи про те, що є найближче всього в особистому плані вашому
співрозмовнику, найбільшою мірою виявляє його людські якості, від чого можна
побудувати подальшу розмову.
Третє правило: уникати питань, на які можна відповісти лише «так» або «ні».
Запитання, на які можна відповісти «так» чи «ні», – це головні вороги гарної розмови.
Їхня природа така, що на них можна відповісти лише одним або двома словами: «Жахлива
нині спека, правда?» або «Як ви думаєте, чи очікує нас новий економічний спад?»
У правильно побудованій розмові всі ці питання цілком доречні, але, якщо їх задати
в простій, однозначній формі, ви отримаєте таку ж однозначну відповідь – «так» чи
«ні». Вона вичерпує тему, а, можливо, і всю розмову. Однак, якщо ви побудуєте ті ж
питання більш ґрунтовно – так, щоб вони вимагали розлогої відповіді, розмова на цьому
не закінчується.
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Наприклад:
В останні роки літо у нас дуже спекотне – як на мене, в цих розмовах про глобальне
потепління щось є. А ви що про це думаєте?
Після таких різких коливань курсу акцій на фондовому ринку, як у нинішньому
році, мимоволі замислюєшся, чи така вже стабільна наша економіка, як нам хотілося б
вважати. Яка, на вашу думку, ймовірність того, що попереду в нас черговий економічний
спад?
Усі запитання з другої групи стосуються тих самих проблем, що й питання з першої
групи. Однак на перший варіант кожного питання можна відповісти тільки «так» чи «ні»,
тоді як у другому варіанті відповідь буде довшою, а розмова – змістовнішою.
Четверте: головне правило інтерв’юера – слухати. Ларрі Кінг, використовуючи
набутий довгими роками інтерв’ю досвід, прийшов до однозначного для себе висновку:
«…я нічого не дізнаюся, якщо говоритиму лише сам. Немає істини більш очевидної:
що б я не сказав, це нічому мене не навчить, а це означає, якщо я хочу побільше
дізнатися, у мене є тільки один шлях – слухати» [3, с. 25].
Якщо не прислухатися до чужих слів, не слід очікувати особливої уваги до власної
розповіді. Необхідно показати співрозмовнику, що його слова цікавлять вас. Він
відповість тим же.
Щоб бути хорошим співрозмовником, необхідно бути хорошим слухачем. Це не
зводиться до зовнішньої демонстрації інтересу до того, з ким говориш. Якщо уважно
слухати, то, коли настане черга інтерв’юера, можна чудово відреагувати і блиснути
талантом співрозмовника. Добре підібрані уточнюючі питання – показник майстерності
інтерв’юера.
«Коли я дивлюся інтерв’ю Барбари Волтерс, то часто буваю розчарованим,
оскільки, на мій погляд, у неї дуже багато питань «в умовному способі» на кшталт
«Ким би ви хотіли стати, якби могли почати все спочатку?». Я вважаю, що Барбара
виступала б куди краще, якби задавала поменше настільки легковагих питань і володіла
мистецтвом ставити уточнювальні запитання, які логічно випливають з відповіді на
попереднє запитання. А для цього треба слухати» [3, с. 24].
Як і будь-який професійний інтерв’юер, готуючись до майбутньої розмови, Ларрі
Кінг попередньо складав приблизний перелік запитань, які хотів би поставити своєму
гостю в студії. Проте, як зізнавався сам інтерв’юер, дуже часто він після вдалої
відповіді ставив питання експромтом на яке отримував дуже неочікуваний результат.
Наступне правило: візуальний контакт зі співрозмовником.«Я ніколи не прагнув
ґрунтовно вивчити мову жестів і тому не претендую на звання вищого авторитету у цій
частині. Однак є одне правило мови жестів, якого для успішної розмови необхідно
дотримуватися: дивіться співрозмовнику в очі» [3, с. 28]. Підтримувати візуальний
контакт – не тільки на початку, а й наприкінці власних реплік, протягом усього часу,
поки інтерв’юер говорить і слухає, – означає бути куди більш вдалим співрозмовником
незалежно від того, хто ви такий, яка тема розмови і ким є співрозмовник. Під час
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розмови досвідчений інтерв’юер нахиляється до співрозмовника, щоб підкреслити цим
жестом, що вся його увага зосереджена на ньому.
Головне, як зазначено раніше – це слухати. Якщо інтерв’юер справді намагається
прислухатися до того, що йому говорять, то одразу стане зрозуміло, що робити це
набагато легше, коли дивишся співрозмовнику в очі. Більше того, якщо слухати у важно,
потрібна мова жестів з’явиться сам собою. У цьому випадку інтерв’юер часто киває
головою в такт розповіді героя, показуючи свою зацікавленість предметом розмови,
або злегка похитує головою в знак співчуття чи недовіри. Але, знову ж таки, чинити так
треба тоді, коли цього вимагає ситуація, але в жодному разі не крутити головою з боку
в бік тільки тому, що так роблять інші ведучі.
Дуже важливим є ще одне зауваження: хоча під час розмови необхідно часто
заглядати співрозмовнику в очі, не потрібно дивитися йому в очі постійно. Багато людей
відчувають від цього себе ніяково. Потрібно зберігати візуальний контакт із
співбесідником, коли він говорить і коли інтерв’юер ставить йому запитання. Якщо
говорить постійно ведучий, можна час від часу відводити очі убік. Однак не слід при
цьому дивитися в порожнечу, створюючи при цьому враження, що героя перед вами
ніби немає. А якщо розмова відбувається на вечірці, ні в якому разі не можна вдивлятися
кудись поверх плеча вашого співрозмовника, ніби вишукуючи когось більш важливого,
з ким вам потрібно провести наступне інтерв’ю. «Моя головна порада: думайте насамперед
про те, чи добре ви розмовляєте, а мова жестів додасться сам собою» [3, с. 29].
Ще одне правило: сьогодні журналісту-ведучому не потрібно так турбуватися
через табу, як людям попередніх десятиліть і поколінь. Саме це слово тепер майже
вийшло з ужитку, оскільки табу залишилося зовсім мало. У кіно, книгах, на телебаченні,
навіть у тих газетах, які раніше називали сімейними, зникло надзвичайно велика кількість
обмежень.
Те, що здавалося непорушні стіни табу звалилися, можна оцінювати по-різному,
однак те, що згідно з кодексом суспільної моралі Сполучених Штатів 90-х років ХХ ст.,
«проходить» майже все, – це факт, і з ним не можна не рахуватися. Тому, хоча в світській
бесіді ще зберігаються деякі табу, навіть ця сфера спілкування вже не та, що раніше.
Це стосується не лише прогресивних Сполучених Штатів Америки, українське
телебачення все більше наближається до заокеанських стандартів мовлення:
закуповуються програми американського формату, все частіше використовується
ведення в студії в стилі інфотеймент.
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ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАННЯ АКТОРА В РОЛІ
У статті розглядається психологія акторського переживання в ролі. Йдеться
про творчий стан, в якому актор здатен викликати заздалегідь заплановані
необхідні реакції. Аналізується процес саморегулювання переживання в ролі,
визначається психологічна установка актора під час гри стосовно глядача.
Пропонуються шляхи та способи заволікання особи актора в акт переживання
виконуваного в ролі.
Ключові слова: творчий стан актора, енергія переживання, процес
саморегулювання переживання, психологічна установка актора, підмінні дії,
удавання.
В статье рассматривается психология актерского переживания в роли. Речь
идет о творческом состоянии, в котором актер способен вызвать заранее
запланированные необходимые реакции. Анализируется процесс саморегулирования
переживания в роли, определяется психологическая установка актера во время
игры по отношению к зрителю. Предлагаются пути и способы завлечения актера
в акт переживания исполняемого в роли.
Ключевые слова: творческое состояние актера, энергия переживания, процесс
саморегулирования переживания, психологическая установка актера, подменные
действия, представление.
The article deals with the psychology of th eactor's experience in the role. It is a
creative state in which the actor is able to bring the necessary pre-planned response.
Analyzes the process of self-experience a sdetermined by psychological setting of the
actor during a game against the viewer. The way sand means of luring an actor in the
act of experience as anexecutable.
Key words: creative state actor, theenergy experience, the process of self-regulation
of emotions, attitudes actor, swingactionre presentation.
Аналіз акторського переживання в ролі, як і переживання звичайної людини, зпоміж інших факторів передбачає звернення до психології поведінки і не тільки людини,
яка перебуває у цьому стані. А позаяк акторське переживання, на відміну від життєвого,
є творчим процесом, то психологічний аспект такої поведінки є невід’ємною складовою
цієї творчості.
Утім, нині відомі праці з психології акторської творчості стосуються більш
загальних проблем. Так, відомий теоретик психології творчості Л. С. Виготський вказує
тільки на ймовірність застосування такого психологічного аспекту до акторської
творчості [1]. П. М. Якобсон у своїй праці «Психология сценических чувств актера»
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також не торкається цієї проблеми [2]. Сучасна російська дослідниця творчості актора
Н. В. Рождественська акцентує увагу на психології особи, яка може і займається
мистецтвом актора [3].
Як відомо, акторська палітра переживань відрізняється від звичайної життєвої
палітри. Причина цієї різниці полягає у тому, що творче переживання, на відміну від
життєвого, створюється технічно, тобто штучним шляхом, і воно походить від
співпереживання актора виконуваному ним персонажу [4]. А це означає, що душевний
стан та відповідно самопочуття актора в ролі і персонажа, якого він грає, різні за
емоційним наповненням. Якщо йти за аналогією життя, коли людина обтяжена
глибокими переживаннями, пов’язаними з недавніми подіями, то ці переживання
формують відповідний загальний душевний стан, який відображається на її самопочутті.
Помилкою актора буде намагання перейняти в ролі подібний загальний стан персонажа.
Такого стану, як персонаж, актор не відчує, оскільки його природа співпереживання як
людини відрізняється від переживання персонажа, на особисте життя якого впливає це
переживання.
З іншого боку, душевний стан персонажа, який обтяжений емоційними
переживаннями, є також накопиченням енергії, що утворюється від цих його
переживань. Не маючи енергії відповідного роду, актор, намагаючись відтворити
душевний стан персонажа, замінює цю енергію зовнішнім силовим зусиллям – рухами
та голосом, що є удаванням емоції, тобто зовнішньою підміною внутрішнього стану [5].
Прикметною особливістю людини, що переживає глибокий стрес чи просто
неприємні відчуття, є її прагнення позбутися цього стану переживання через вивільнення
його енергії. Таке прагнення залежить не від бажання людини, а є природною потребою
її організму як самозахисту. Цю органічну потребу можна прирівняти до такої ж,
пов’язаної з фізичним болем. Через це зусилля людини спрямовані на подолання
больових відчуттів у її душі. Безумовно, що ці зусилля є несвідомими, тобто у думках
людей таких прагнень і бажань не виникає. Натомість, такі свідомі зусилля людини
спрямовані в дії. Люди спілкуються, з’ясовують стосунки, виконують з певною метою
фізичні дії, просто згадують чи мріють на самоті, діляться спогадами і т. ін., і в цьому
процесі дії знову наражаються на неприємні відчуття болю. Для досягнення мети,
неприємні та больові відчуття вивільняються людиною під час дії та підсилюють її.
Вивільнення енергії переживання під час дії відображається на виразниках та засобах
дії – на всіх рухах людини, її поведінці, міміці, мовленні та голосі. Це відображення і є
результатом трансформованої енергії переживання, яке становить сутність дії. І чим
гостріший конфлікт між людиною та навколишнім світом, тим активніше сила цієї
енергії передається через виразники та засоби дії. Коли за їх допомогою дія не досягає
мети, або вони безсилі перед зовнішнім фактором (наприклад, несподівана подія), то в
цій критичній точці відбувається емоційне перенапруження – стискання енергії, що
супроводжується відповідними реакціями.
І лише поверхневе уявлення про те, що поведінка, рухи, міміка, голос та дихання
людини, яка охоплена відчаєм чи сумом, є тільки наслідком її внутрішнього стану,
спонукають актора до намагання підлаштувати їх відповідно до цього стану. Але
насправді ці атрибути, як неконтрольовані, так і контрольовані, служать одночасно і
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наслідком впливу внутрішнього збудження людини, і важелем цього збудження. Таким
чином, вони відіграють роль корегувальників нервово-психічного стану, в якому
перебуває людина. Іншими словами, ці зовнішні виразники дії служать засобом
вивільнення енергії переживання. Так, наприклад, людина, яка не в змозі вплинути на
обставини, хаотично добирає рухи, ворушить губами та мотає головою, насправді
намагається вивільнити енергію переживання через ці прояви та продовжує пошук
виходу із ситуації. Якщо цього виходу немає, то стиснена енергія вивільняється
внутрішніми реакціями.
Окрім того, що нейтралізація болю є природною потребою людини, у публічних
умовах люди здебільшого свідомо, із психологічних причин уникають також емоційних
реакцій як неконтрольованих наслідків проявлення болю. Яскравим прикладом людини,
яка свідомо приховує свій стан – це задавнені душевні переживання або задавнена подія,
яка тримається в емоційній пам’яті цієї людини як душевна травма. Цей давноминулий
стан хоч і не відображається щоразу на самопочутті людини, однак у особливих
публічних ситуаціях, наближених до нагадування про давноминулі почуття, її протилежна
до внутрішнього стану поведінка – удаваний спокій у рухах і посмішки – служать їй як
ширма для нейтралізації цього стану, щоб не проявити власне ущемлення перед іншими.
Та коли ця зовнішня ширма не витримує напору обставин, то тамована нею енергія
випліскується слізьми.
Свідоме випередження та недопускання виникнення внутрішніх реакцій як ознак
болю, можна спостерегти за людиною, яка в такі моменти намагається зайняти себе
якоюсь дією, в якій немає кончої необхідності [6]. Така людина, з певних причин,
намагається не показати іншим свого справжнього стану – підмінити його. Можна
сказати, що ця людина майстерно удає, як актор, тільки зовнішню видимість такого
заняття. Таким чином, цими фізичними рухами тамується енергія, що походить від
внутрішнього стану, але не реалізовується остаточно, оскільки ці дії не вичерпують
переживання. І якщо внаслідок конфлікту ця енергія переживання переповнює організм,
а підмінні рухи-дії її не вичерпують, то це призводить до її вивільнення емоційних
реакцій. До таких «підмінних занять» належить також зумисне удаваний непорушний
тон мовлення та поведінка. Варто зауважити, що у конфліктних ситуаціях такі
«демонстративні ігри» люди ведуть з особливою переконливістю для інших. Причини,
які спонукають людей тамувати та приховувати біль перед іншими, залежать від
виховання людини, від обставин, в яких вона перебуває, від її стосунків з оточенням,
від її внутрішніх мотивів і т. ін. Але таке тамування болю являється також несвідомим
намаганням витіснити його енергію через зовнішні замінники. Тобто центральною
причиною фізичного вивільнення болю є природна особливість людини. Бо ж і
залишаючись на самоті зі своїми спогадами через неконтрольовані рухи, міміку,
поведінку та дихання, які відображають внутрішній стан, людина несвідомо намагається
витіснити енергію переживання. Такі спонтанно народженні рухи наодинці є свідченням
того, що включається механізм самозахисту організму. Власне, організм самостійно
бере участь у фізіологічному вивільненні енергії переживання. У такі моменти неспокою
в душі, організм функціонує по особливому, зокрема це відображається на ораганах
дихання, які впливають на процес кровообігу. Щоб зрозуміти, наскільки злагоджено
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функціонує організм із поведінкою, мімікою та голосом у моменти накопиченої енергії
переживання, варто детально згадати ті випадки із нашого життя, коли нам було боляче
у присутності когось, натомість ми робили вигляд і запевняли, що нічого не сталося.
У такі моменти ми стараємося, щоб навіть по диханню нас не розвінчали. І коли нас,
все ж таки, «притискають у глухий кут» однотипними питаннями, що посилюють
внутрішній конфлікт, самозахист зовнішніми замінниками вичерпується, в результаті
відбувається емоційне розрядження енергії.
Загалом, усі ці випадки перебігу та регулювання переживання в особі людини, ми
називаємо психологічним процесом переживання. У ході виконання ролі цей процес
переживання актора і відрізняється від життєвого, і багато в чому схожий. Якщо
персонаж дійсно несвідомо вивільняє біль і неприємні відчуття, то душевний стан
актора не обтяжений болем, а є творчим станом, в якому він здатен викликати заздалегідь
заплановані необхідні реакції. Виконуючи роль, актор опирається на власний творчий
внутрішній стан, не намагаючись наслідувати стан персонажа. У свою чергу, творчий
стан є також накопиченням енергії переживання, яка утворюється в ході роботи над
роллю – під час аналізу дії персонажа, його біографії, поведінки, прикметних рис,
програвання ролі в думках та уяві тощо [7]. Перед та під час виконання ролі актор
переповнений творчою одержимістю вивільнити цю енергію через роль для глядача.
Але, оскільки внутрішній стан актора не відповідає стану персонажа за родом
накопиченої енергії та її походженням, то він не відчуває ні болю, ні страждань, ні
будь-яких емоцій і почуттів, пов’язаних з почуттями персонажа. Ця енергія, так би
мовити, розподілена порціями та локально на інтелектуально-емоційних носіях актора
(так ми називаємо місце збереження інформації про персонажа), в його емоційній
пам’яті. Тобто творчо накопичена на емоційних носіях енергія переживання не впливає
на стан самопочуття актора перед виконанням ролі так, як на персонажа перед його
дією. Не володіючи достатньою інформацію про особливості переживання людини та
не маючи досвіду, актор-початківець намагається перейняти стан персонажа, що не є
правильно. Перед виконанням ролі, свій творчо сформований та енергетично
наповнений, але не відчутний емоційно внутрішній стан, актор повинен прийняти як
незаперечний фактор, під дією якого знаходиться його особа.
На відміну від психології переживання звичайної людини, психологія переживання
актора в ролі є саморегулюючим процесом у всіх випадках, тобто навіть у сценах, коли
персонаж один. Таке саморегулювання стосується і особливостей функціонування
організму в ході переживання – актор відстежує, контролює та управляє перебігом
його змін. Тобто актор сам творить цю психологію та керує нею на основі досвіду і на
прикладі життєвої психології.
Психологія переживання актора ґрунтується не тільки на аналізі взаємодії
виконуваного персонажа із навколишнім світом, що є важливим, а, в основному, на
взаємодії актора з глядачем. Глядач є тим психологічним фактором для переживання
актора, який стимулює та активує його творчу енергію. Акторський процес
саморегулювання переживання через глядача можна пояснити на прикладі людини, яка
у сформованих життєвих обставинах, з певних важливих для неї причин, тамує енергію
переживання підмінними фізичними рухами, у тому числі і підмінною поведінкою.
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Процес переживання такої людини перегукується та дещо схожий із психологією
переживання актора. Така людина, як було сказано вище, намагається загасити та
підмінити енергію переживання удаваним заняттям чи поведінкою. Важливо зазначити,
що ця людина приховує від оточуючих і саме намагання потамувати енергію. Це триває
до тих пір, поки під напором зовнішніх обставин, стиснена таким чином енергія, не
виливається реакціями. Із цього робимо висновок, що пригнічення енергії та сили
переживання призводить до її збільшення у тому місці, де через носії та виразники дії
– слово, мімічну та загальну поведінку, людина безсила подіяти на обставини. Очевидно,
що за таким принципом влаштована і акторська психологія переживання в ролі. Тобто,
зумисне пригнічення актором енергії емоційного переживання в певних місцях
компенсується ще з більшою силою в означеному, заздалегідь запланованому місці.
Схожість між такою людиною та актором в тому, що в обох присутній психологічний
фактор, який змушує приховувати намагання потамувати енергію переживання. Таким
психологічним фактором для актора є його власна особа, яку він штучно поміщає в
умови вивільнення та тамування енергії переживання, і, від якої він мусить приховати
такий намір. Оскільки акт переживання здійснюється через публіку та завдяки їй, то
таким психологічно віддзеркаленим фактором є глядач. Різниця між людиною, яка тамує
емоції, та актором полягає в тому, що мета актора – викликати переживання у своїй
особі та підсилити його енергію. Натомість, у звичайної людини у цій ситуації, завдання
потамувати переживання та зняти його енергію. Проте, принцип організації
функціонування організму в обох випадках збігається – обоє приховують намір
потамувати енергію переживання. Для того, щоб накопичена в організмі актора енергія
набула дієвої якості та самостійно вивільнялася через рухи (без підмінних силових
зусиль), актор зумисне влаштовує для своєї свідомості психологічні перешкоди, діючи
за аналогією регулювання свого стану з тією людиною, яка приховує свій стан. Оскільки,
актор немає подібного емоційно відчутного стану, то він заздалегідь турбується про
організацію мисленнєвих процесів свідомості та природної діяльності свого організму
у штучно створених умовах переживання. Такими перешкодами є приховування від
оточуючих намагання викликати переживання. Приховування намагання викликати
переживання є психологічною установкою актора, яка ґрунтується на знаннях механізму
збудження переживання та випробувана на досвіді. Намагання викликати переживання
закладено в акторській свідомості мимовільно, від активного бажання добре зіграти
роль, а, отже викликати переживання. Відтак, таке намагання, непомітно паралізує як
мислення, так природну діяльність організму актора, що призводить до удавання
переживання в ролі.
Приховати таке намагання означає не думати про хід виконання ролі. Змусити себе
не думати вкрай важко, тому тут застосовуються певні психологічні зусилля, спрямовані
не відносно себе та власного процесу мислення, а відносно інших – не показати іншим
таких намагань, хоч вони й існують. Тобто це вже є вольовим психологічним актом.
Таке приховування особливо стосується тих означених місць у ролі, де це
переживання необхідно викликати, де воно найглибше і де відбувається подія або зміна
емоційного стану персонажа. Безумовно, що актор переживає в ролі постійно, з початку
виходу на сценічний чи кіно-майданчик. Та переживання мають різну палітру і діляться
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на інтелектуальні, в якому стан людини не збуджений, емоційні – збуджений стан і змішані
переживання. Власне, емоційні даються в ролі найважче і, як правило, під час гри таке
місце чітко означене як перехідне – з інтелектуального або змішаного стану у той
стан, де відбувається критична точка переповнення та стиснення в організмі енергії, і
де засоби дії безсилі перед обставинами. Якщо для людини у звичайному житті такі
точки або центри не передбачені і постають для неї несподівано, то у актора вони
заплановані, тому завдання актора полягає в тому, щоб підвести до них свою особу
несподівано – наштовхнути на таке місце.
Але, актор в ролі не може і не повинен постійно думати про установки і тому
подібне, тому така установка самостійно утримується в його свідомості на рівні пам’яті
за рахунок дій, які актор здійснює як підмінні. Ця підміна полягає в непомітно
підкресленій демонстрації особливостей характеру персонажа та його прикметних рис
в ході його дії. Безумовно, що актор і без такого підкреслення демонструє ці ознаки.
Але така демонстрація, невмотивована як підмінна, не виконує функцію приховування
намагання викликати переживання, і тільки тоді, коли вона випадково збігається з таким
її призначенням, актор правильно існує в ролі. Не слід забувати, що актор в ролі не
може сподіватися на випадковості, тому її, цю демонстрацію, необхідно зумисне
наділяти такою функцією. Характерні особливості та риси персонажа з метою їх
застосування як підмінних дій є творчим пошуком актора під час аналізу ролі. До таких
характерних особливостей персонажа та рис персонажа належить його характер,
соціальний стан і статус, професія, які, у свою чергу, формують його загальну, мовну
та мімічну реакцію і звички. За самоспостереженнями автора, актор наділяє персонажа
тими звичками та особливостями, які доступні та притаманні натурі актора. Підкреслена
демонстрація цих ознак полягає в тому, що у момент дії актор зосереджує свою увагу
та увагу глядача не на переживанні цієї дії, а на характерних зовнішніх реакціях персонажа
– на його загальній поведінці, мімічних ознаках, зовнішньому вираженні оцінок і т. п.,
які походять від вищеперелічених особливостей його натури та які вивільняють це
переживання. Для вираження цих зовнішніх реакцій персонажа характерно те, що у
звичайному житті, у конфліктно загостреній ситуації, зовнішні реакції неконтрольовані
та виникають як наслідок переживання. Ці реакції допомагають вивільнити енергію
переживання. Проте актор виражає їх свідомо та контрольовано, випереджаючи
переживання, ще не відчуваючи його. Тобто стурбований та зосереджений вираз обличчя
є неконтрольованою реакцією у житті, але контрольованою та заздалегідь вираженою
актором у ролі. Власне, з цих причин зовнішні реакції актора і є підмінними. Але чому
ми кажемо, що «підміна полягає в підкресленій демонстрації особливостей характеру
персонажа та його прикметних рис в ході його дії» (див. вище)? – Тому, що всі зовнішні
реакції актора в ході дії – повороти голови, махання руками, мімічні вирази, придихи,
покашлювання, підшморгування, тривалість оцінки, тембр і висоту голосу, нюанси
мовного малюнку і т. д., неможливо передбачити, вони творяться на ходу, з огляду на
характер персонажа та його прикметні особливості, які можна заздалегідь піддати
аналізу. Зумисне направляючи зусилля в майстерне удавання характеру та прикметних
особливостей персонажа в певній ситуації, актор створює умови для вивільнення
енергії, яка таким чином не вичерпується остаточно, а стискається. Тобто, у цьому
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підмінному процесі, рухи, дихання та голос актора в ролі, які спрямовані на відтворення
тону та інтонації мовлення, загальної та мімічної поведінки персонажа, виконують ту
природну функцію, яку вони виконують у житті – функцію вивільнення енергії. Відтак,
актор в ролі, як персонаж, стає подібним до тієї людини, приклад якої ми наводили
вище. Коли таку людину щось турбує і вона намагається це приховати, то під час
спілкування демонструє спокій в голосі, диханні, поведінці. Її думка у сенсі цього
спілкування – вона чує, відповідає, реагує відповідно, натомість акт приховування інших
думок не пропадає, а зміщується на рівень пам’яті. І тільки тоді, коли хтось у ході
спілкування натисне на приховані думки, то прокидаються не вони самі, а їхня енергія,
яка відображається на організмі. Така людина може виплеснути під час спілкування цю
енергію рухом чи голосом, а може її знову приховувати іншою поведінкою, іншим
тоном і т. д. Так само відбувається і з актором. Обставини, що спонукають актора в
ролі, а ми розглядаємо енергію переживання актора до емоційного чи іншого
реагування, заздалегідь закладені драматичним матеріалом, творчим аналізом актора,
а найбільше тим, що дії та зовнішні реакції актора від персонажа влаштовані таким
чином, щоб збудити переживання. Тобто, те місце натиску на приховані думки, натиск
таких обставин і дій, що призводять до відповідного стискання та вивільнення енергії
актора в ролі, заготовлений як пастка заздалегідь.
Таке приховування призводить до витіснення та зміщення зі свідомості на рівень
пам’яті перспективи дій персонажа. Тобто у цьому стані актор не встигає зазирнути
наперед себе, оскільки він активно зайнятий підмінною дією. Таким чином,
загострюється свіжість його сприйняття. І найважливіше те, що такий психологічний
акт актора відносно себе знімає напругу із його рухів. Рухова система актора, у тому
числі і голос, що не менш важливо, приводиться в природний стан вивільнення енергії
переживання. Внаслідок таких маніпулювань, енергія в організмі актора гальмується
ним, вивільняється або стискається. У волі актора стримати енергію чи вивільнити рухом
та голосом. Тобто такий психологічний стан відображає сутність стану актора як
персонажа і в цьому стані його рухи та голос є засобами дії, енергією якої він управляє.
Приховування намагання викликати переживання не є тамуванням енергії з метою
її пригнічення, а з метою її сконцентрування. Тому таке приховування, насамперед,
застосовується перед виходом на сценічний майданчик. Адже безпосередньо перед
грою найбільше активується енергія актора. Подібно до людини, яка удає видимість
дії, актор так само займає себе удаваними заняттями, щоб сконцентрувати цю енергію
– його поведінка засвідчує перед іншими спокій.
Під час виконання ролі актор планомірно розподіляє партитуру вивільнення та
стискання енергії. Адже до виконання ролі ним визначені та заплановані шматки,
переломні місця та переходи, які йому належить певним чином пережити –
інтелектуально чи емоційно. Заплановані та пережиті в уяві та на репетиціях місця
емоційних змін персонажа можна назвати енергетичними згустками. Вони є піковими
точками, до яких рухається актор в ролі, щоб виявити глибину душі персонажа, його
больове місце. Такі емоційні точки є не тільки глибинним розкриттям образу, а й
розкриттям майстерності актора, його вмінням викликати необхідні переживання. Під
час виконання ролі, скерована за партитурою енергія, відображається на всіх його
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відтворювальних рухах і голосі. Від творчої волі актора залежить чи підсилювати її
цими носіями дії, чи тамувати. До таких рухів-носіїв енергії належить, окрім
переміщень, також детально проаналізована мімічна та мовна поведінка.
Поведінка та дії персонажа теж часто бувають підмінними, через його
психологічні причини. У цих випадках акторові легше готуватися до ролі та
налаштовуватися психологічно, тому що і той, і інший удають видимість дії в обставинах
спілкування персонажа. Тут їхні психологічні акти приховування намагань поєднуються.
Але поведінка персонажа не завжди залежить від психологічних причин і не завжди є
підмінною, адже він може бути і на самоті. У цьому випадку, акторські зусилля
максимально зосереджені на приховуванні намагання викликати переживання тільки від
глядача.
Також не у всіх ролях вихідний стан персонажа обтяжений глибокими переживаннями.
Так, наприклад, згідно драматургії, у житті виконуваного героя, який перебуває у
радісному чи спокійному дусі, може статися непередбачувана драматична подія.
У цьому випадку, акторові важливо знати, що енергія його переживання розподілена
порційно на емоційних носіях. Тому на початку гри він не повинен хвилюватися за
майбутні емоційні зміни, а, навпаки, ще активніше приховувати намагання викликати
майбутнє переживання через «гіперактивну гру» до моменту цієї зміни. Така гра до
емоційної зміни персонажа, можна сказати, служить підмінним заняттям для актора, де
він демонструє риси персонажа – характер, характерні звички тощо. Треба розуміти,
що свідомість не розрізняє таких маніпуляцій. Власне, у такому зовні активному способі
існування в ролі до емоційної події, – гальмується, утримується та стискається енергія
для переживання цієї події.
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У 30-ТІ РР. ХХ СТ.
У цій статті досліджено невідомі сторінки творчої діяльності на Київській
кіностудії художніх фільмів у 30-х рр. ХХ ст. одного з улюблених учнів Леся Курбаса
та Олександра Довженка, видатного українського актора, режисера театру і кіно,
педагога Гната Гнатовича Ігнатовича (17. 11. 1898, Немирів Вінницької обл. –
16. 01. 1978, Ужгород) – робота у фільмах «Батьківщина», «Дружба» та «Катерина».
Ключові слова: Гнат Ігнатович, Київська кіностудія художніх фільмів,
кінематограф, режисер, «Інтриган», «Багата наречена», «Батьківщина»,
«Дружба», «Катерина».
В этой статье исследованы неизвестные страницы творческой деятельности
в Киевской киностудии художественных фильмов в 30-х гг. ХХ в. одного из любимых
учеников Леся Курбаса и Александра Довженко, известного украинского актера,
режиссера театра и кино, педагога Игната Игнатьевича Игнатовича (17.11.1898,
Немиров Винницкой обл. – 16.01.1978, Ужгород) – робота в фильмах «Родина»,
«Дружба» и «Екатерина».
Ключевые слова: Игнат Игнатович, Киевская киностудия художественных
фильмов, кинематограф, режиссер, «Интриган», «Богатая невеста», «Родина»,
«Дружба», «Екатерина».

In this article investigational the unknown pages of creative activity in the Kyiv
film studio of feature films in 30th of ХХ century of one of favourite students of Les
Kurbas and Oleksandr Dovzhenko, famous Ukrainian actor, stage-director of theatre
and cinema, teacher Gnat G. Ignatovich (17.11.1898, Nemiriv, Vinnytsya reg. –
16.01.1978, Uzhhorod) – his work in films «Motherland», «Friendship» and
«Catherine».
Key words: Gnat Ignatovich, Kyiv film studio of feature films, cinema, stagedirector, «Schemer», «Rich fiancee», «Motherland», «Friendship», «Catherine».
Актуальність цього дослідження зумовлена потребою вивчення творчої спадщини
провідних українських митців, які з тих чи інших причин опинилися поза зоною уваги
вітчизняних мистецтвознавців і культурологів.
Проблема, якій присвячується дослідження полягає в тому, що українськими
мистецтвознавцями, окрім Л. Госейка [4], О. Ігнатович [8] та О. Безручка [2] майже не
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досліджувалася кінематографічна діяльність уславленого українського актора,
режисера театру і кіно, мистецького педагога Гната Гнатовича Ігнатовича (справжнє
прізвище Балінський) (17 листопада 1898 року, Немирів Вінницької обл. – 16 січня
1978 року, Ужгород), який був одним із найкращих учнів і сподвижників Л. С. Курбаса
та О. П. Довженка.
Отже, визначимо мету статті: дослідити та проаналізувати сторінки життя,
кінематографічної творчості і педагогічної діяльності уславленого українського
актора, режисера і педагога Г. Г. Ігнатовича.
Науковими завданнями цієї статті є дослідження життєвого і творчого шляху
Г. Г. Ігнатовича у др. пол. 30-х рр. ХХ ст. на Київській кіностудії художніх фільмів;
проаналізувати специфіку творчої діяльності в радянському кінематографі у 30-х рр.
ХХ ст.; навести список тогочасних кіноакторських і режисерських робіт Г. Ігнатовича
на Київській кіностудії художніх фільмів; реконструювати невідомі сторінки творчої
діяльності Г. Ігнатовича – намагання реалізуватися в якості режисера-постановника з
фільмами «Батьківщина», «Дружба» та «Катерина».
1934 р. Ігнатович потрапив на Київську кінофабрику до режисера Якова Урінова
на фільм «Інтриган» в якості виконавця однієї з основних ролей – ветеринара
Караульченка, проте в подальшому став ще й асистентом режисера.
Під час масштабної боротьби з формалізмом в СРСР у 1936 р. ця стрічка (разом
із фільмами І. Кавалерідзе «Прометей» та А. Роома «Суворий юнак») була оголошена
формалістичною і, відповідно, антирадянською. Керівник радянської кінематографії
Б. З. Щумяцький у виступі «Проти формалізму і натуралізму» розгромив стрічку
Я. Урінова: «В фильме «Интриган», например, изображается нелепая история с конем,
который мешает любви, расстраивает свидание и, наконец, исчезает из конюшни. В чем
порок этой вещи? Тема могла послужить основанием для неплохой и смешной комедии,
но растянутость фильма, плохая актерская игра, сусальность режиссерской трактовки
и плохая музыка губят фильм» [15].
Зрозуміло, що після цього найвищий український кінематографічний керівник –
новий голова «Українфільму» М. П. Ткач в контексті критики фільму А. Роома «Суворий
юнак» вже апріорі серед поганих називав стрічку «Інтриган»: «Печальная история. Она
тем печальнее, что такие истории происходят в киевской студии далеко не впервые.
«Прометей»… «Интриган»… «Однажды летом»… «Счастливый финиш»… Цепь неудач.
Серые, идейно и художественно слабые, а то и совершенно негодные вещи» [18].
Автор сценарію стрічки «Інтриган» С. Лазурін під час триденного зібрання
творчого активу Київської кінофабрики на початку 1936 р., присвяченого боротьбі з
формалізмом і розбору «формалістичних помилок» у фільмі І. Кавалерідзе «Прометей»
був вимушений виправдовуватися за власні «помилки»: «У моєму сценарії «Інтриган»
жива дійсність потонула і у видуманій з голови комедійній схемі. Люди в сценарії
намічені слабше, ніж літаки і кінь. Режисер поглибив мої помилки і зробив оперету
просто жанром, ще більше підкресливши умовні характери і, крім того, ще вніс у фільм
свій поганий смак» [19, с. 2].
У сталінські роки, зазвичай, карали основних творців кінофільмів, які потрапляли
у немилість до керівництва. Допоміжні ж творчі одиниці на кшталт асистентів режисерів,
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як це відбулося у випадку роботі Г. Ігнатовича у стрічці Я. Урінова «Інтриган»,
продовжували працювати далі.
1936 р. Гнат Ігнатович почав працювати асистентом московського режисера Івана
Пир’єва, який був присланий у Київ допомагати піднімати «українське кіно». Як
повідомлялося, 14 квітня 1936 р. в газеті «Пролетарська правда» у статті «Добре
живимо» – нова картина режисера І. Пир’єва»: «Разом з сценаристами і асистентами –
І. Ігнатовичем і К. Жуком ми виїдимо до колгоспів України» [5]. «Добре живимо» – це
робоча назва картини, яка виражала головне побажання найвищих партійних функціонерів
показати українцям, що колишні незаможники в колгоспах стали жити краще. Музична
комедія повинна була стерти з пам’яті народу спогади про Голодомор. Проте така
прямолінійна назва була доречною для агіток 20-х рр. і викликала не зовсім позитивні
асоціації у гострого на слова українського селянства, тому дуже скоро стрічці було
повернуто стару назву, а тому 1937 р. ця картина Івана Пир’єва вийшла під більш
політично нейтральною та милозвучнішою для українського вуха назвою «Багата
наречена».
Як видно із цієї цитати, Г. Ігнатович працював із вже згадуваним асистентом
К. Жуком, якого І. Пир’єв привіз у Київ із Москви. Тобто столичний режисер, який мав
першочергове право відбирати найкращих місцевих фахівців для своєї постановки, був
настільки впевнений у високому професіоналізмі Гната Ігнатовича, що взяв його у свою
команду. Крім того, Ігнатовичу доручили «відповідальну роботу над українським
варіантом «Багатої нареченої» [3].
Його високий режисерський професіоналізм був гідно оцінений дирекцією
Київської кінофабрики і керівництвом «Українфільм», а тому вже на початку червня
1936 р. Г. Ігнатович потрапив в ювілейний план роботи кінофабрики на 1937 р. як
режисер-постановник (пропускаючи проміжні щаблі відразу після асистента режисера!)
стрічки «Батьківщина»: «Про людей німецького колгоспу, що знайшли в Радянському
Союзі свою справжню вітчизну» [17]. У цьому ж ювілейному плані на останній двадцять
шостій позиції було зафіксовано стрічку «Тарас Бульба», яку повинні були знімати члени
режисерської лабораторії Олександра Довженка на чолі зі своїм майстром. У самого
Довженка на першій позиції стояв замовлений Сталіним фільм «Щорс». Знімати фільми
1937 р. було дуже почесне, адже він був ювілейним – виповнювалося двадцять років
від перемоги Великої Жовтневої революції. Проте на заваді як першому самостійному
фільму Г. Ігнатовича, так і, до речі, творчо-наставницьким планам О. Довженка в
режисерській лабораторії стала «троцькістська чистка» Київської кінофабрики восени
1936 р., внаслідок якої було заарештовано тогочасного директора кінофабрики
П. Нечеса, керівника «Українфільму» Левіта та деяких режисерів-лаборантів: М. Сасіма,
Т. Ференца та ін.
Після цих та ще багатьох арештів про власний дебют, як сказано в одній
«викривальній» статті, «учню фашистського запроданця Курбаса», у ювілейний рік
довелося забути. Автори цитованої статті намагалися представити надання право знімати
фільм Ігнатовичу як його черговий «злочин» перед радянською владою: «У колишніх
керівників студії Ігнатович був на першому місці в списку тих, що мають одержати
самостійну поставу» [3].
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У власноруч написаній автобіографії Г. Ігнатовича від 17 лютого 1945 р. серед
кіноробіт він вказав таємничу стрічку «Дружба», яка стоїть між фільмами «Війна
починається» (1938) та «Щорсом» (1939) [14, арк. 3 зв.]. Проте в ним же заповненій
творчій картці ця стрічка не вказана [14, арк. 4]. Можливо мається на увазі інша назва
стрічки «Батьківщина», з якою він повинен був запуститися як режисер-постановник.
Автор дослідження провів пошук тогочасних стрічок із назвою «Дружба». У журналі
«Радянське кіно» за вересень 1936 р. було вміщено фото, під яким стояв підпис:
«Л. Горюнов у фільмі «Дружба». Реж. Ю. Васильчиков. «Союздетфільм» [10]. Це фото
ілюструвало статтю А. Азаріна «В кіностудіях «Союздитфільму», у якій він, між іншим,
розповідав про стрічку «Дружба»: «У червні 1936 р. утворено спеціальну організацію
«Союздитфільм». Дитяча кінематографія одержала потужну виробничу базу. <…>
Маргарита Барська поставила завдання закінчити картину у грудні цього року. <…>
Зйомки повинні закінчитися 27 жовтня (1936 р. – О. Б.). <…> Трохи пізніше за Барську
зйомки картини «Дружби» почав режисер Ю. Васильчиков. Картина покаже дружбу дітей
різних національностей, дружбу з бійцями та командирами Червоної армії, з
колгоспниками. Місце дії майбутнього фільму – прикордонна смуга одної з радянських
областей.
Ворог таємно переходить кордон і викрадає таджичку піонерку Ай-Гуль. Про її
страждання, про її звільнення за допомогою закордонних трудящих та про те, як
допомогли їй юні друзі, розповість цей пригодницький фільм.
За задумом режисера, фільм повинен виховувати у юного глядача почуття
сміливості та спритності, прищеплювати пильність, бажання охороняти свою улюблену
батьківщину. Більша частина картини знімається на натурі. Для натурних зйомок вибрані
багаті краєвидами місця в горяній Киргизії біля озера Іссик-Куль, у підгір’ї Тянь-Шань.
Фільм знімає оператор Б. Монастирський, музику до картини пише композитор
К. Корчмарьов. Текст пісень поета О. Безименського. Фільм «Дружба» повинен бути
закінчений до першого березня 1937 року» [1]. У цьому ж журналі був вміщено ще
один кадр з фільму «Дружба», під яким стояв підпис: «Учень московської школи
Ті-Хун в ролі Фу з фільму «Дружба». Союздетфільм (Москва)» [20].
Проте працювати в Москві на кіностудії «Союздитфільм» у стрічці Ю. Васильчикова
«Дружба» Г. Ігнатович не міг, оскільки в цей час був задіяний на зйомках «Багатої
нареченої»: «Вже закінчили знімати більшу частину літньої натури у колгоспі села
Яблуневе (Київська область).
Тепер знімається у павільйоні декорація «Вагон тракториста всередині», потім
зніматиметься декорація «Куток сільського парку культури і відпочинку», велика
панорама «Гонитва діда за Ковінькою» та ін. Усі декорації у павільйоні будуть зняті
протягом жовтня і листопада» [12]. Проте несприятливі погодні умови та ще деякі
«негативні нюанси» 1936 р. призвели до розтягування зйомок «Багатої нареченої на
1937 р., про що повідомляв директор Київської кіностудії С. Орелович: «Фільм «Багата
наречена» був запущений у виробництво ще влітку 1936 р. Група не встигла зняти натуру
протягом літа, бо несприятлива погода стала на перешкоді їй, і тому фільм вийде в
1937 р.» [13, с. 29]. У тогочасній хроніці «Українфільму» за др. пол. 1936 р.
повідомлялися прізвища асистентів режисера, що були задіяні на зйомках фільму «Багата
наречена»: «Ігнатович, Язиканов та Жук» [21].
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Проте Ігнатович міг бути задіяним (асистентом режисера чи співрежисером
(другим режисером)) на картині Шелонцева «Дружба», яку планували запустити у 1937 р.,
проте закінчена вона повинна була аж у 1938 р. Таким чином, після закінчення роботи в
«Багатій нареченій» на Київській кіностудії, Г. Ігнатович міг деякий час попрацювати
на картині «Дружба» на Одеській кіностудії. Тим більш, що обидві українські кіностудії
належали до єдиного кінотресту «Українфільм».
Наприкінці 1936 р. директор Одеської кіностудії Сквирський був знятий зі свої
посади (директор Київської кіностудії Нечеса був звільнений на кілька місяців раніше).
У статті «На шляху до оздоровлення» Х. Зільберман розповідав про нове керівництво
Одеської кіностудії, яке в межах «оздоровлення» студії планувало запустити у
виробництво декілька фільмів, серед яких був сценарій Любимової «Дружба» (інша
назва – «Найранішною весною»): «В конце 1936 года бывший директор одесской
киностудии Сквирский был снят с работы, как не обеспечивший правильного
руководства студией, за отсутствие бдительности, за срыв плана и т. п. <…> Новый
директор студии тов. Большунов, секретарь парткомитета тов. Денисов и председатель
месткома тов. Литвак от имени коллектива студии взяли на себя большие и серьезные
обязательства.
В студии (Одеській кіностудії – прим. О. Б.) рассматриваются сценарии фильмов,
переходящих на 1938 год, – «Дружба» («Самой ранней весной») – Любимовой, для
режиссера Шелонцева, «Пульчинелло» – Олега Леонидова, для режиссеров Нелли Влад
и Жанны Лодде. Тов. Атрановский пишет сценарий на тему «Дети на советской границе»,
в котором будет показана помощь детей пограничникам в их борьбе с шпионами и
диверсантами. Перечисленные сценарии относятся к группе детских фильмов» [7].
Можливо попрацювати у цій картині «Дружба» Г. Ігнатовичу завадила нова зміна
керівництва Одеської кіностудії, як це відбулося, наприклад, на Київській кіностудії,
де С. Орелович, що замінив П. Нечесу на посаді директора, через рік сам був
заарештований і розстріляний.
У др. пол. 30-х рр. ХХ ст. нове керівництво кіностудій завжди з пересторогою
відносилося до проектів своїх попередників, особливо, коли вони виявилися «ворогами
народу». Знімали за надуманими звинуваченнями директорів не лише українських
кіностудій – це відбувалося по усьому Радянському Союзі. Так, наприклад, у
ленінградському журналі «Рабочий и театр» С. Купріянов розповідав про «банду
шкідників» на чолі з директором кіностудії «Ленфільм» на чолі з Кацнельсоном та про
їх «шкідництва», які у сучасних умовах виглядають принаймні дивними: «Банда
вредителей во главе с бывшим директором «Ленфильма» Кацнельсоном, Пиотровским,
Михайлыком, пробравшаяся к руководству орденоносной студии, хорошо понимая
значение кинематографии в нашей стране, мешала выпуску больших полноценных
картин. Вредители пытались препятствовать работе братьев Васильевых в их работе
над фильмом «Чапаев», над картиной, ставшей гордостью советской кинематографии.
Вражеская рука пыталась испортить негатив фильма «Возвращение Максима»,
рассказывающего об одном из серьезнейших этапов борьбы партии Ленина-Сталина
за пролетарскую революцию. Вредители срывали реконструкцию орденоносной студии,
вредили в капитальном строительстве, разворовывали имущество «Ленфильма», пускали
в производство заведомо негодные сценарии» [9, с. 1].
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Не виключено, що завадило попрацювати на Одеській кіностудії робота у стрічці
І. Пир’єва «Багата наречена», що розтягнулися на все літо 1937 р., про що повідомляв
власний кореспондент газети московської «Кино» у Києві М. Ляховецький: «Группа
режиссера Пырьева под Каневом снимает уборку урожая для фильма «Богатая невеста».
Съемки должны быть закончены до 1 августа, после чего начнутся монтаж и
озвучивание» [11].
Зважаючи на наведену цитату, влітку 1937 р. Г. Ігнатович був на зйомках «Багатої
нареченої», а восени – на монтажно-тонувальному періоді цієї картини. Крім того, Гнат
Ігнатович як режисер працював над українським варіантом стрічки «Багата наречена».
Можливо, фільм Одеської кіностудії «Дружба», як і картина Київської кіностудії
«Батьківщина», в якій Г. Ігнатович повинен був бути режисером-постановником через
те, що керівництво знайшло крамолу в якомусь сценарії або просто через сумнівні
реалії 30-х рр. ХХ ст.
У книжці французького дослідника українського кінематографу Любомира
Госейка є цікава фраза: «Друга половина 30-х рр. Тільки «Запорожець за Дунаєм» і
«Назар Стодоля» вбереглися від повторення долі таких непоставлених фільмів, як
«Катерина» Володимира Ігнатовича, «Сава Чалий» Бориса Тягна чи «Ой не ходи Грицю»
за сценарієм Євгена Кравченка» [4, с. 92]. Не виключено, що Л. Госейко помилився з
іменем майбутнього режисера-постановника «Катерини»: не Володимир, а Гнат. Адже
в той час на Київській кіностудії був лише один Ігнатович – Гнат Гнатович ІгнатовичБалінський, який дуже добре розбирався в українській культурі і побуті, а тому цей
сценарій був би йому дуже цікавим. Тим більш, що не лише в тогочасних газетах і
журналах, але й навіть архівних документах Київської кіностудії часто неправильно
вказували імена та прізвища своїх співробітників.
Зйомки Гнатом Ігнатовичем картини «Катерина» повинні були відбуватися у рамках
роботи започаткованої Семеном Ореловичем Школи молодих режисерських кадрів
при Київській кіностудії. Після арешту С. Ореловича керівник Школи молодих
режисерських кадрів Г. Затворницький виступив у газеті Київської кіностудії «За
більшовицький фільм», сподіваючись на підтримку нового директора Д. Семенова:
«В студії є тепер біля 40 молодих творчих працівників, що мають спеціалізуватися на
режисерів…
Проводячи цю роботу новому директору фабрики Семенову… Ми маємо реальну
можливість вже тепер розпочати роботу «вишу» та розгорнути підготовку до дебютних
постановок – «Як гартувалася сталь», «Вершники», «Травнева ніч» та «Катерина» – цю
можливість треба повністю використати, щоб в 4 кварталі 1937 р. почали виробництво
дебютних фільмів» [6]. Зважаючи на статтю Гліба Затворницького, дебютна постановка
«Катерини» повинна була розпочатися в жовтні-грудні 1937 р., тобто після закінчення
роботи Гнату Ігнатовича у фільмі «Багата наречена». Усі згадані у статті фільми, окрім
«Вершників», не були зняті. Та й у цій стрічці змінили режисера-постановника
Б. Канєвського на І. Савченка.
Г. Ігнатовичу могли не дати власної постановки, оскільки він не «громив» свого
вчителя Л. Курбаса, а намагався відмовчатися. У ті часи в партійних документах був
навіть термін щодо таких людей – «мовчальник», що прирівнювалося до співпраці з
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«ворогами народу». Після арешту директорів Київської кіностудії П. Нечеси, а потім і
його наступника С. Ореловича, новий директор Д. Семенов викривав як «шкідників»,
так і «мовчальників», серед яких згадується й Гнат Ігнатович: «Эта банда диверсантов
и вредителей поставила ряд поганеньких картин и пользуясь отсутствием бдительности
со стороны работников кинематографии, сумела протащить некоторые из них на экран.
На экранах появился «Кармелюк», написанный по материалам госпожи СтарицкойЧерняховской и поставленный Ф. Лопатинским. Известного народного героя Кармелюка
в этом фильме перекрасили в «жовто-блакитный» цвет. Зрителю показывались: «Тарас
Трясило», «Василина», «Жемчужина Семирамиды», «Экспонат из паноптикума»,
«Хранитель музея», «Тебе дарю» и прочая буржуазно-националистическая дрянь. <…>
Отмалчивается ученик Курбаса – Игнатович, не желающий выступать с критикой своей
совместной работы с националистами, хотя он долгое время вдалбливал в головы
студентов театральных институтов Харькова и Киева «сведения», полученные им от
Курбаса» [16].
Незважаючи на те, що колишньому «березолівцю» і «мовчальнику» Г. Ігнатовичу
не вдалося запуститися з власними фільмами «Батьківщина» і «Катерина», він важкого
1937 р., коли енкавеесівці на «чорних воронках» регулярно арештовували
кінематографістів не лише на Київській кіностудії, але й часто навіть під час зйомок в
експедиціях, залишився на свободі. Більше того, наступного 1938 р. він став
співрежисером (за сучасною термінологією, другим режисером) А. Роома у фільмі з
робочою назвою «Війна починається». Підтвердження цьому знаходимо в студійній
газеті: «15 липня почнеться знімання фільму «Війна починається». Склад знімальної
бригади – режисер А. М. Ромм, співрежисер Г. Г. Ігнатович» [22]. 1938 р. цей фільм
вийшов у прокат під назвою «Ескадрилья № 5». Крім того, останнім фільмом, у якому
Г. Ігнатович попрацював у 30-х рр. був «Щорс» О. Довженка, який 1939 р. був успішно
зданий головному замовнику цієї стрічки – Й. Сталіну.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені наукові завдання
виконано: досліджено життєвий і творчий шлях Г. Г. Ігнатовича у др. пол. 30-х рр. ХХ ст. на
Київській кіностудії художніх фільмів; проаналізовано специфіку творчої діяльності в
радянському кінематографі у 30-х рр. ХХ ст.; наведено список тогочасних
кіноакторських і режисерських робіт Г. Ігнатовича на Київській кіностудії художніх
фільмів; реконструйовано невідомі сторінки творчої діяльності Г. Ігнатовича –
намагання запуститися в якості режисера-постановника з фільмами «Батьківщина»,
«Дружба» та «Катерина».
Тим не менш, перспективи наукових розвідок залишаються великими, оскільки
мало дослідженим залишається кінематографічний період творчої діяльності
Г. Г. Ігнатовича на Київській кіностудії художніх фільмів у 40-х рр. ХХ ст.
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РЕКРЕАЦІЙНА ФУНКЦІЯ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
У статті розглядається рекреаційна функція бальної хореографії, яка випливає
з особливостей побутування бального танцю в сучасному суспільстві.
У мистецтві сучасного бального танцю хореографія дедалі більше
реалізується як своєрідний синтез мистецтв, в якому органічно поєднуються танок,
поезія, музика і театр. Широке висвітлення засобами масової інформації та
комунікації, передусім телебаченням, зробили бальний танець одним із
найважливіших і найпопулярніших феноменів сучасного видовищного мистецтва,
що несе яскраво виражену рекреаційну функцію.
Ключові слова: культура, мистецтво, танець, бальна хореографія, розвага,
рекреація, компенсація, телевізійне шоу.
В статье раскрывается рекреационная функция бальной хореографии,
которая вытекает из особенностей восприятия бального танца в современном
обществе.
В искусстве современного бального танца хореография все больше
реализуется как своеобразный синтез искусств, в котором органически
объединяются танец, поэзия, музыка и театр. Широкое освещение средствами
массовой информации и коммуникации, прежде всего телевидением, сделали
бальный танец одним из важнейших и популярнейших феноменов современного
зрелищного искусства, несущим ярко выраженную рекреационную функцию.
Ключевые слова: культура, искусство, танец, бальная хореография,
развлечение, рекреация, компенсация, телевизионное шоу.
The article reveals the recreational function of ball choreography, which follows
from the peculiarities of the perception of the ballroom dance in the modern society.
In the art of the modern dance the ballroom choreography increasingly realized
as a kind of the synthesis of the arts, which are organically combined the dance, poetry,
music and theatre. The extensive coverage by the mass media, especially television,
have made the ballroom dance one of the most important and most popular phenomena
of the contemporary performing arts, carrying a distinct recreational function.
Key words: culture, art, dance, ballroom choreography, entertainment, recreation,
compensation, television show.
Танець є найдавнішим, найпоширенішим і найдемократичнішим видом мистецтва.
Його називають «зримою музикою», оскільки в ньому пластичні рухи органічно
сприймаються у поєднанні із звуковими образами. Відоме висловлювання Р. Вагнера:
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«Основа симфонії – танець» [1, с. 95], який чітко визначає ґенезу моторики музичного
жанру, адекватно відображає взаємозв’язок мистецтв, позначених плавністю й
ритмічністю виконання твору.
Протягом історії його розвитку танець як вид пластичного мистецтва (аналоги –
німецьке «Tanz» і англосаксонське «dance») вивчають різні дисципліни: мистецтвознавство,
філософія, естетика, психологія та соціологія мистецтва, культурологія тощо. Сучасною
українською етнокультурологією танець кваліфікується як сукупність пластичних та
ритмічних рухів певного темпу та характеру, виконуваних у такт відповідної музики
[2, с. 1430].
У контексті специфіки реалізації художньої образності танцю, його пластичних
рухів та жестів мистецтвознавча література пропонує низку визначень: танцю як
гармонійної динаміки рухів і поз, позначений глибинним змістом і здатних культивувати
естетичне почуття та натхнення (Ю. Станішевський [10]); розкуту, вільну і творчу форму
реалізації людського натхнення (Р. Горбачук [2]); специфічної галузі мистецтва, в якій
за допомогою пластичних рухів об’єктивуються найрізноманітніші душевні стани
людини (М. Єрьоміна [3], Д. Шаріков [12]). Проте, розкриваючи естетичну
довершеність танцю у поєднанні з високою технікою виконавства, дослідники бального
танцю залишили поза їхньою увагою таку важливу його функцію, як рекреативну. Бальний
танець є одним із засобів рекреації людини, який завдяки естетико-емоційній
завантаженості, відчуттю естетичної насолоди при спогляданні гармонійних рухів здатен
вплинути на відновлення фізичних і духовних сил, зняти емоційної напругу і взагалі
сприяє формуванню естетичного смаку глядача. У пропонованій статті ми маємо на
меті розкрити саме цю рекреаційну функцію бальної хореографії, яка випливає з
особливостей побутування бального танцю в сучасному суспільстві.
Будь-який танець є своєрідною тілесно-руховою багатонюансовою розмовою
людського мікрокосмосу з макрокосмосом, де відбувається вираження танцівником
себе, своїх емоцій і переживань. Втілення й візуалізація художнього образу у соціальнопсихологічному аспекті реалізується, об’єктивуючись у сценічній діяльності танцівника
з властивим йому рівнем естетичної культури, а також особливостями його сприйняття
сучасним суспільством із залученням засобів масової інформації комунікації, зокрема
телебачення.
Давньогрецький філософ Аристотель (ІV ст. до н. е.) помітив зв’язок танцювальних
рухів з тілесною реакцією людини відповідно її емоційному станові, настрою,
психологічним процесам сприйняття дійсності. Танець, на його думку, можна поставити
поряд з мовою й музикою, з первинними виражальними засобами, коли виражальним
засобом людської експресії було власне тіло людини [13]. Рекреаційну функцію танцю
Аристотель пов’язував з катарсисом, унаслідок якого виникало почуття полегшення,
звільнення, просвітління, заспокоєння. Відзначаючи значення проблеми катарсису для
психології, Л. С. Виготський вбачав суть естетичного катарсису в тому, що він веде до
перетворення негативних емоцій у позитивні [3].
Артист танцю повинен бути щирим у передачі своїх емоцій, щоб викликати у
глядача стан емоційного задоволення завдяки яскравій виразності музичнохореографічного образу. Виконуючи роль сценічного персонажа, танцівник переживає

129

РЕКРЕАЦІЙНА ФУНКЦІЯ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

подвійні емоції: пов’язані з утвердженням свого професійного рівня, й такі, що
розкривають суб’єктивний світ його сценічного героя. Особливо важливо це з огляду
на представлення танцювальних програм на телевізійному екрані, де все має значення –
світло, декорації, монтаж, комп’ютерні ефекти тощо.
Ще на давньогрецьких стадіонах захоплювалися досконалістю людини – її
фізичною красою, яка, за принципом калокагатії (kalokagathia, від kalos – прекрасний й
agathos – добрий), в античній філософії була гармонійним поєднанням фізичних і
духовних ознак людини як ідеалу вихованості. В умовах середньовічної клерикалізації
суспільства заняття фізичними вправами певною мірою перебрали на себе функції
світського танцю, компенсуючи людині потребу у природній ритміці й реалізації
м’язової енергії. Культура Нового часу й Новітньої доби позначилася посиленою
потребою людини у танцювальній музиці й ритмічному танцеві. А дещо послаблена
сучасною цивілізацією ритмічність європейських хореографічних форм компенсувалася
ритмічною музикою народів Африки і Латинської Америки [10, c. 48–51].
Загальновідомо, що мистецтво танцю детермінується музично-організованими,
образно-умовними рухами людського тіла. Завдяки їх пластиці та специфіці жестикуляції
танцюриста реалізуються особливості його характеру, емоційно-почуттєвої сфери
свідомості й, урешті, творча самобутність як особистості. За експериментально
підтвердженим положенням концептуальної теорії соціалізації людини М. Амосова,
зростання рухової активності здійснює стимулюючий вплив на перцептивні та
інтелектуальні процеси людини. Причому цілеспрямоване навчання мистецтву танцю
опосередковано сприяє формуванню емоційно насиченої й свідомо діючої особистості.
До системи виражальних засобів хореографії долучають музику, ритм та симетрію,
орнаментальний рисунок танцю, його декоративне оформлення тощо [2]. У плані
візуального подання до цього додається ще й технологія телевізійної зйомки,
спецефектів. Вражений красою і майстерністю танцювальних рухів, які він побачив на
екрані, глядач намагатиметься проаналізувати, відтворити чи повторити їх, що, у свою
чергу, сприятиме розширенню його естетичного кругозору, стимулюватиме фізичну
підготовку, загальний духовний рівень. Відомо й описано безліч випадків, коли першим
стимулом до професійного вивчення танцю, музики тощо став перегляд телевізійної
програми. Тобто тут до рекреаційної додається ще й потужна просвітницька функція
(що є, безумовно, предметом окремого наукового дослідження).
Особливо важливе місце у процесі навчання сучасному бальному танцю посідає
музика – високоемоційний мистецький засіб впливу на свідомість людини. Музика й
мистецтво хореографії є органічно взаємопов’язаними й, перетинаючись у культурноісторичному просторові й часі, немовби промовляють без слів. Емоційне забарвлення
танцю посилюється мелодією та тональністю. Наприклад, у самбі домінують позитивні
експресії радості, розкутості, пристрасності, сексуальності, легкого флірту й
упевненості в собі. Музична тональність мелодії зумовлює танцювальний настрій й
уможливлює композиційну довершеність танцю.
Поєднуючи у певній послідовності виразні рухи людського тіла, ритм утворює
рисунок танцю. За вченням Арістотеля, ритміка у музиці є уподібненою емоційним
станам людини, фіксуючи відчуття гніву, сумирності, мужності й помірності. Зазначене
повною мірою стосується сприйняття публічно виконуваних хореографічних фігур.
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Черпаючи з багатющого джерела народної танцювальної творчості характерні
виразні рухи, професійна хореографія по-новому їх пластично осмислює й художньо
узагальнює. Окремі рухи танцю, як і довершені музичні інтонації, виразно передають
багатющу гаму людських емоцій. Причому особливого розвиваючо-виховного значення
набуває так звана легка музика – основа акомпанементу сучасної бальної хореографії.
Пластичні рухи тіла було покладено в основу сучасного бального танцю, стрімкого
людського пориву, в якому завдяки засобам сучасної хореографічної техніки зливаються
воєдино людські воля, емоції та пристрасті.
Якщо для раннього побутового танцю був припустимий елемент імпровізації, то
в обрядовому танці присутність його виключалася. Розважальний танець при збереженні
основної сюжетної фабули, лексики та обрядової церемоніальності виконувався по-іншому.
Він відрізнявся імпровізаційним характером, який був неможливий без іншого
емоційного змісту, свободи фантазії, яскравого виявлення почуттів та емоцій.
Інтерпретовані у такій манері обрядові танці виступали якісно новою формою
побутового танцю. Така тенденція танцювального формоутворення спостерігається
протягом досить тривалого часу.
Бальний танець визначально пов’язувався з чуттєвістю, підвищеним інтересом
до протилежної статі тощо, тобто з усім, що пов’язане з поняттям еротичності. Тривала
історія людства засвідчила феномен танцю як привабливого засобу любовної гри,
помічника у налагодженні інтимних стосунків. Численні автори звертають увагу на
особливості його комунікативної функції, пов’язані зі сферою сексуальності. Західні
дослідники бальних танців, вказуючи на взагалі притаманний танцеві еротичний характер,
наполягають на виокремленні у функціональній системі бального танцю специфічної
еротичної функції [6, с. 179]. Відомо, що в античній культурі вже існувало трактування
сексу як шляху сходження від світу створених подібностей до світу досконалих яскравих
висловів, на зразок Платонових: споглядання краси прорізує крила у людській душі,
спонукаючи її злетіти. Це своєрідні сходи людського прагнення до захоплення красою
як такою. Сексуальність, таким чином, виступає необхідним висхідним моментом
зазначеного сходження [7, с. 908].
Відтак еротичними вважають побутові та салонні танці, поширені у свій час
(італійську тарантелу, угорський чардаш, польську качучу, модний матчиш й ін.). Танець
взагалі є органічним складником соціокультурного процесу, виконуючи важливу
комунікативну функцію мовою тіла танцівника, яка надає останньому образної
виразності, яскравості почуттів. Зазначене виводить бальний танець на рівень дієвого
механізму комунікативної зверненості до конкретного соціуму [9, с. 99].
Cучасний бальний танець побутує у статусі автономного виду хореографічного
мистецтва в його дуетній та ансамблевій формах, традиційного у галузі функціонування
сценічної хореографії (в естраді, балетному й музично-драматичному театрі, кіно,
видовищному телевізійному шоу). На відміну від бального масовий танець – це назва
групи загальнодоступних хореографічних форм рекреаційного призначення.
Із сер. 1990-х рр., на початку пострадянського періоду у російській та вітчизняній
мистецтвознавчій літературі активізується інтерес до історії функціональності
танцювальних рухів.
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Як підкреслює авторка дисертації «Бал в истории русской культуры» А. Колеснікова,
у бальному танцеві своєрідно переплітаються універсальність та презентаційність
функції танцювального вечора. Залежно від місця його проведення, типу та призначення
змінювалася специфіка його функціонування. Якщо на початковому етапі становлення
бальної культури в імператорській Росії найбільш значущими вважалися соціальноконсолідуюча й комунікативна функції, то вже до сер. XІX ст. на перший план виходять
рекреаційно-розважальна й художньо-естетична функції [5].
Мистецтвознавець Є. Нестеренко зосереджує увагу на використанні сучасною
бальною хореографією засобів низки суміжних мистецтв, серед яких: музика,
скульптура, архітектура, живопис тощо. Особливе місце з-поміж них належить дизайнові
одягу. Сприйняття стилю бального танцю, його образності, пластики й танцювальної
індивідуальності значною мірою визначають особливості костюма, спроможного
підсилити своєрідну мову танцю, емоційність художнього образу або завадити його
розкриттю [8].
У праці «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века»
дослідниця P. Кірсанова аналізує особливості жіночих і чоловічих костюмів,
призначених для тогочасних світських заходів (балів, маскарадів, званих вечорів тощо).
Ґрунтом дослідження стала кольорова палітра такого вбрання, характер його пошивного
матеріалу, аксесуари та форми. Причому особливу увагу приділяють специфіці
використання даного типу костюма у певних громадсько-побутових ситуаціях, його
невербального мовлення з посиланням на літературні джерела відомих класиків, серед
яких М. Гоголь, Ф. Достоєвський, І. Тургенев, А. Чехов й ін. [4]. Еволюція кольорового
насичення сценічного костюма образно кваліфікується як «історія століття». А власне
бальний танець інтерпретується як засіб масового спілкування людей за допомогою
своєрідної пластичної мови.
Вітчизняна дослідниця Т. Павлюк, здійснюючи порівняльний аналіз конкурсного
бального та спортивного танців, апелює до їхньої поліфункціональності:
комунікативності, розважальності й компенсаторності (рекреаційності). Люди є
наділеними уродженою потребою в ритмічному рухові й об’єктивації через нього як
духовної, так і фізичної енергії. Ці здібності найбезпосередніше демонструють діти,
опановуючи оточуючий світ змалку через гру своїми тілорухами. Рухи танцюючої
людини, вважає авторка, несуть у собі задоволення від володіння своїм тілом у гармонії
з чарівною музикою, що спричиняє стан естетичної насолоди [9, с. 107–108].
До того ж відомо, що злагоджена взаємодія внутрішніх складових будь-якої
системи, відповідальної за її успішне функціонування і спроможність реалізувати її
потенційні можливості, може гарантовано забезпечувати і життєздатність її існування.
Соціальним базисом виконавства сольного та парного танців виступають громадськорекреаційні заходи на балах, різноманітних вечірках, сімейних і професійних святах,
вечорах відпочинку у дозвіллєво-рекреаційних закладах (клубі, ресторані, кафе та ін.),
популярні телевізійні шоу на кшталт «Танцюють всі!», «Україна має талант» тощо.
Сутнісно-демократичною домінантою бальних танців є їхня доступність широкому
загалові, незалежно від віку й тривалості хореографічної підготовки, виконавських умінь
і навичок.
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Отже, рекреаційна функція бального танцю полягає в реалізації естетичної
насолоди, пов’язаної з виконанням гармонійних рухів у приємному музичному ритмі та
отриманням духовного й фізичного задоволення, що дозволяє кваліфікувати цю
функцію як категорію психології мистецтва. У мистецтві сучасного бального танцю
хореографія дедалі більше реалізується як своєрідний синтез мистецтв, в якому
органічно поєднуються танець, поезія, музика і театр. Реалізації рекреаційної функції
бального танцю сприяє і соціальний базис сучасного танцювального виконавства
сольного та парного танців. Вагомим фактором сприяння тут є громадсько-рекреаційні
програми телебачення, різноманітні вечірки, сімейні і професійні свята, вечори
відпочинку у дозвіллєво-рекреаційних закладах (клубі, ресторані, кафе та ін.). Сутніснодемократичною домінантою бальних танців є їхня доступність широкому загалові,
незалежно від віку й тривалості хореографічної підготовки, виконавських умінь і
навичок. Цьому особливо сприяють популярні останнім часом телешоу, темою яких є
танцювальне мистецтво в найрізноманітніших його проявах, проведення танцювальних
змагань, конкурсів, показ оригінальних постановок, модерні, авангардні данс-вистави
тощо.
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АТРАКЦІОН ЯК ВЕЛИКА ФОРМА В ЖАНРІ
МУЗИЧНОЇ ЕКСЦЕНТРИКИ
У статті досліджується атракціон як головний номер у цирковій програмі.
Проаналізовано ідейно-смислові акценти, структура та стильові рішення музичноексцентричних атракціонів у період радянського цирку (1920– 1980), а також
виявлено сучасні великі форми жанру, що виникли з початку 90-х років.
Ключові слова: музично-ексцентричний атракціон, музично-ексцентричне шоу,
музично-ексцентричний відеокліп, музично-ексцентрична Інтернет-програма,
музично-ексцентричне телешоу, група «Стомп», комік-група Маски, група
«2 Селлос».
В статье исследуется аттракцион как главный номер в цирковой программе.
Анализируются идейно-смысловые акценты, структура и стилевые решения
музыкально-эксцентрических аттракционов в период советского цирка (1920–
1980), а также выявляются современные крупные формы жанра, возникшие с начала
90-х годов.
Ключевые слова: музыкально-эксцентрический аттракцион, музыкальноэксцентрическое шоу, музыкально-эксцентрический видеоклип, музыкальноэксцентрическая Интернет-программа, музыкально-эксцентрическое шоу, группа
«Стомп», комик-группа «Маски», группа «2 Селлос».
The article deals with attraction (show) as the main performance in circus. It
analyzes the ideological and semantic accents, structure and style solutions of eccentric
musical shows during times of the Soviet circus (1920–1980) and major modern forms
of the genre that have appeared since the early 90s. While comparing these two periods,
the author addresses the issue if the new musical eccentric show varieties are the
successors of the Soviet shows or a fundamentally new phenomenon in the musical
eccentric. While answering this question, the author provides theoretical justification
for regularity of composition of musical attractions of past and present, which is
doubtless innovation of the article.
Key words: musical eccentric attraction, musical eccentric show, music eccentric
video, music eccentric Internet program, group «Stomp», comedian group «Masks»,
group «2 Cellos».
Атракціон (франц. attracthion, буквально – притягання) в цирку –центральний номер
програми з елементами новизни та трюковою насиченістю, за С. Ейзенштейном – це
«психічний подразник, що з великою силою впливає на свідомість глядачів». Атракціони
набули поширення наприкінці ІХ ст. у зв’язку зі збільшеною конкуренцією між цирком
і мюзик-холами, вар’єте та іншими видовищами.
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Історія свідчить, що в цирку атракціонами переважно ставали такі жанри: механічні
атракціони, тобто пов’язані зі складною апаратурою та засновані на точному
математичному розрахунку (наприклад, їзда на мотоциклах під куполом у «кулі
сміливості», «людина-снаряд», «мертва петля» та ін.), дресура з хижаками, ілюзія,
канатохідці. Однак розвиток музичної ексцентрики в ХХ ст., у так званий золотий період
радянського цирку, призвів до того, що були створені та успішно функціонували
атракціони і в цьому жанрі. Ці масштабні номери займали чільне місце в програмі (все
друге відділення) і знаменували собою пік розвитку жанру. Однак з кінця 80-х років,
музично – ексцентричні атракціони зникли з циркових афіш, що дало привід деяким
дослідникам констатувати якщо не кризу музичної ексцентрики, то її вторинність
стосовно провідних циркових жанрів. Водночас з’явилися нові музично-ексцентричні
шоу на «нецирковой території» – на естрадних, теле- та, навіть, інтернет-майданчиках.
Продовжують ці сучасні великі форми традиції музичних радянських атракціонів чи це
нове явище в музичній ексцентриці? Проблема ідентифікації нових великих форм і
проблема «згасання» жанру тісно пов’язані, їх вирішення неможливе без теоретичних
уточнень самого поняття «атракціон».
Ще в 70-х рр. минулого століття розгорнулася дискусія про сутність атракціону.
Частина дослідників (зокрема А. Басманов) вважали, що атракціоном може вважатися
тільки великогабаритний номер з великим числом учасників, що займає все друге
відділення програми. Інші теоретики цирку (наприклад, відомий критик І. Черненко)
закликали не ставити знак рівності між атракціоном і масштабним номером. За
І. Черненком, атракціон – синтез багатьох доданків, новаторський номер будь-якої
тривалості, «видатний за культурою і артистизмом виконавців, насиченістю
оригінальними трюками». Стосовно музично-ексцентричного жанру, саме такими
якостями володіють кращі радянські та сучасні атракціони. Однак, щоб встановити їх
спадкоємність і, тим самим, спростувати заяви про кризу музичної ексцентрики,
необхідно звернутися до генезису самого жанру.
Музична ексцентрика – жанр від початку синтетичний, в якому гра на музичних
інструментах з’єднується з ексцентричною поведінкою виконавця. У номерах музичних
ексцентриків виникають і неймовірні акробатичні трюки, і віртуозне жонглювання,
антипод, мотофозо, елементи ілюзії, трансформації, пантоміми, клоунади, дресури та
ін. Жанр має високу «валентність», якщо використати хімічний термін, приєднує, вбирає
елементи інших жанрів, а на виході маємо якісно новий продукт. Ця іманентна риса
музичної ексцентрики не могла не викликати до життя великі форми, при цьому, звичайно,
номери не просто подовжувалися і з'єднувалися один з одним за допомогою конферансу,
а приростали новим змістом. Тобто виникала нова жанрова форма зі своїми художніми
завданнями і законами.
Першою спробою великої форми був атракціон «8 Танті 8», що на початку ХХ ст.
створили в російському цирку музичні клоуни-сатирики брати Костянтин і Леон Ферроні.
Танті прагнули відійти від трафаретних рис амплуа Білого і Рудого, вводили й обігравали
куплети як органічні компоненти номеру, використовували прийоми трансформації.
Жанрову забарвленість цього своєрідного атракціону з восьми артистів можна
визначити більше як скетч-огляд. У комічних злободенних скетчах висміювалися

135

АТРАКЦІОН ЯК ВЕЛИКА ФОРМА В ЖАНРІ МУЗИЧНОЇ ЕКСЦЕНТРИКИ

непмани, обивателі, а також деякі події міжнародного життя. (Збереглися назви дуетних
номерів Танті того і більш пізнього періоду: «Пісенька про працю», «Генуезька
конференція», «Локарнська волинка», «Оркестр фашистів», «Ваги конструкції братів
Танті», «Трактир «Не ридай»).
Якщо атракціон братів Танті був предтечею великої форми музичної ексцентрики,
то програму «Кіно-джаз», створену М. Качуринером в сер. 30-х рр., набагато з більшим
правом можна назвати музично-ексцентричним атракціоном. У 1935 р. атракціон був
перенесений з «Шапіто» на зимову арену Московського цирку, що засвідчило його
художню зрілість. «Кіно-джаз» представляв собою шумовий ексцентричний оркестр,
у якому виконавцями були ліліпути. Маленькі артисти з’являлися в масках кінозірок.
Тут були Пат і Паташон, Чарлі Чаплін, Дуглас Фербенкс, Мері Пікфорд, Монті Бенкс,
Гарольд Ллойд та інші. Кілька професійних музикантів вели мелодію, а ліліпути їм
акомпанували на трищітках, бубонцях, дудках і просто на гребінках, обгорнутих
цигарковим папером. Такий дещо наївний зворушливий акомпанемент органічно
поєднувався з естетикою німих фільмів, до героїв яких апелювали артисти. У колективі
з’явилися свої зірки – В. Болтін, П. Мещеряков і Ст. Кравцов у вигляді Пата і Паташона,
М. Вербицька в образі Мері Пікфорд, які оволоділи музичними інструментами,
класичним і характерним танцем. Удосконалений професійний рівень дав змогу перейти
від масок іноземних кіногероїв, від простих видів пародії до естрадного дивертисменту,
що поєднував виступи співаків, танцювальні та оркестрові номери, комічні пасажі. Це
естрадне ревю все більше наповнювалося цирковими трюками, перетворювалося в
музично-ексцентричний атракціон. Так, артистка М. Конопацька виконувала номер
«Оживаюча лялька», тобто використовувався жанр мотофозо. За тим самим принципом
будувалася і сценка «Олов'яні солдатики», в якій під впливом чарів іграшки оживали і
виробляли військові екзерсиси. У сценці «Приборкувачка тигрів» дресирувальниця і
тварини швидко знаходили спільну мову, пародіюючи провідний цирковий жанр – дресуру.
Створені колективом програми «Штраусиана», «Добрий вечір, гулівери», крім
віртуозної виконавської майстерності, відрізнялися надзвичайною виразністю реквізиту
і костюмів, витриманих у певному стилі.
У кінці 60-х рр. відомий клоун Ст. Морозовський, за творчим псевдонімом
Шурупчик, створив у Ярославському цирку музичний атракціон «Пори року». Програма
починалася віршами про «красу русяву – Русь», і посеред манежу раптом оживав
богатирський баян. Спочатку він грав немов знехотя, з розгойдуванням, а потім звучав
на повну широчінь, виконуючи хвацький танок. Атракціон захоплював по-ярмарковому
райдужними фарбами. Перед глядачами яскравою низкою проходили вигадливі, з
вивертами танці скоморохів під власний акомпанемент. Вражав жартівливо-загадковий
фокус зі сніговою бабою. Викликала співчуття співоча берізка з її сумною, задушевною
піснею. Оживали вятські іграшки. Смішила сценка «Посиденьки», де троє юнаківскоморохів у сарафанах кумедно зображували дівчат, проносилася лиха музична трійка.
Окремі епізоди скріплювалися фігурою закоханого юнака-клоуна (Ст. Морозівський),
а також групою з восьми музикантів – «дружніх хлопців», прообразом для яких були
давньоруські скоморохи. Вони брали участь у пантомімних сценках, танцювали,
багаторазово перевдягалися, а головне, грали на різноманітних інструментах – від
ріжків, дзвоників, балалайок до гобоя та електрогітар.

136

АТРАКЦІОН ЯК ВЕЛИКА ФОРМА В ЖАНРІ МУЗИЧНОЇ ЕКСЦЕНТРИКИ

На відміну від попередніх атракціонів, у підготовці «Пір року» брав участь великий
колектив професіоналів, аж до інженерів-конструкторів (художник А. Фальковський,
він же режисер-постановник і співавтор сценарію разом з Р. Лебедєвим та Ст. Морозовським).
Саме А. Фальковський надав атракціону єдине стильове рішення.
Для більш ніж двадцяти п’яти ансамблевих номерів атракціону вперше була
написана оригінальна музика (композитор А. Бєлінський), у тому числі – для рогового
оркестру. Зазначимо, що рогова музика повністю зникла ще в середині минулого
століття. Щоб відтворити ці мисливські роги, де один інструмент видає лише один
звук хроматичного звукоряду, творцям атракціону довелося скопіювати їх з музейних
експонатів.
Жанр цього масштабного циркового атракціону критики визначали як музичнобуфоні, не зважаючи на деяку схожість з естрадним ревю.
У 1985 р. в Союздержцирку виник музично-пародійний атракціон «Співаючі
бізони» під керівництвом А. Родіна. Засобами цирку пародіювалися погана оперета і
занадто «гучні» музично-інструментальні ансамблі (автори-постановники М. Местечкин
і Ст. Кримко), а виконавцями були буф-синхроністи (артисти, які смішно імітують та
обіграють фонограму). Дія скріплялася сатиричним текстом ведучої, ексцентричними
танцями кордебалету, акробатичними і клоунськими каскадами всіх учасників. Увійшли
в атракціон і попередні номери-шаржі А. Родіна: арія Фігаро, старовинний циганський
романс, популярні пісні «Валянок» і «Весілля».
Під час вистави артисти повинні були не тільки бездоганно імітувати фонограму,
але в ряді місць співати й грати так, щоб ілюзія була повною, і глядач не міг відрізнити,
де завершується живе виконання і починається магнітофонний запис (хоча під завісу
цей секрет ефектно розкривався). Відповідно, акробатам часом доводилося професійно
освоювати музичні інструменти, а музикантам – акробатику.
Буф-синхронізм давав широкий простір для комічних ефектів. «Співаючі бізони»
часто брали під приціл не сам твір і не конкретного актора, що його виконує, а витрати
жанру, так звану «опереточність», «циганщину», «естрадність» (пантомімна сценка «Все
добре, прекрасна маркіза», «Хелло, Доллі!», номери братів Віртуозових (гітара і басгітара), саксофоніста Річарда Іванова-Коломенського, барабанщика-піаніста Івана
Вагнера). Зачинатель атракціону А. Родін віртуозно диригував бездарною
«Симфонієтою про цирк в 2-х частинах». До цього атракціону також, як і до атракціону
«Пори року», була написана оригінальна музика (композитори М. Болотін і А. Чорний,
тексти пісень – А. Внуков).
Щодо жанрової стилістики, атракціон синтезував елементи естради, мюзик-холу,
театрального фарсу, і в результаті виник сатиричний спектакль, який не тільки розважав,
але і допомагав відрізняти хороше від поганого. Згодом, на базі вихідної моделі автори
створили дитячу програму, пародійну рок-оперу. Це був найбільш «цирковий» атракціон
щодо трюкової складової, і найбільш художньо зріла стильова форма.
Отже, підводячи підсумок огляду атракціонів радянського періоду, виділимо їх
основні стильові риси:
– тривалість – у середньому близько 30 хвилин, тобто це друге відділення
стандартної циркової програми;

137

АТРАКЦІОН ЯК ВЕЛИКА ФОРМА В ЖАНРІ МУЗИЧНОЇ ЕКСЦЕНТРИКИ

– досить велику кількість спеціально підготовлених учасників (акробатів, що
володіють музичними інструментами, музикантів, здатних виконувати акробатичні
трюки і т. д.);
– яскрава смислова ідея, реалізована з допомогою численних сюжетних ходів і
поворотів, тобто наявність ретельно розробленої сценарної першооснови, здатність
цієї першооснови стати локомотивом усієї вистави;
– різноманіття трюкової складової, коли до віртуозної гри на традиційних або
спеціально винайдених інструментах у рамках однієї програми приєднується
жонглювання, акробатика, мотофозо, трансформація та інші жанри;
– часта наявність трансформації як трюкової складової, тобто численних
перевдягань, продиктованих зміною образів. Трансформація дає змогу істотно
збільшити кількість персонажів, надаючи масштаб цирковому дійству;
– єдине художньо-декораційне рішення, що відтворює атмосферу певного місця
дії, наприклад, ярмарок у «Порах року»;
– запрограмована здатність до оновлення на базі вихідної моделі, згідно із
запитами часу.
Рухаючись від простого до складного, музичний атракціон удосконалювався і
набирав силу. І раптом ця тенденція обірвалася. Спробуємо довести, що причина не
тільки і не стільки в економічній кризі, яка настала в кінці 80-х років на території
колишнього СРСР, не в кризі музично-ексцентричного жанру, а в самій його природі.
Адже на відміну від інших циркових жанрів, музична ексцентрика завжди прагне до
максимального збігу зі своїм часом за рахунок тієї самої високої валентності.
Згадаємо, що наприкінці 80-х рр. минулого століття якраз і відбулася серйозна
перебудова в житті суспільства, яка збіглася з загальними процесами глобалізації. Крім
того, можна говорити про нову еру в області інформаційних носіїв і технічного прогресу.
В епоху глобалізації (по суті, об’єднання), затребуваними виявилися великі циркові шоупрограми, такі, як, наприклад – «Цирк з іншої планети» братів Запашних, де з арени на
початку програми стартує космічний корабель, потім номери у темпі кліпу змінюють
один одного, а численні надсучасні спецефекти переносять глядача в інопланетний світ.
Тобто відбувається об’єднання дуже багатьох художньо-постановочних компонентів,
синкретизація циркової вистави, де межа між номерами окремих жанрів стирається на
догоду загальному сюжетному задуму. Тенденція до синкретизації не нова в цирку. Вона
була притаманна ще старокитайським цирковим виставам. Так, китаєзнавець Ст. Малявін
за зображенням на стінах гробниць і збереженим літературним джерелам описує великі
циркові атракціони при дворі імперії Хань на рубежі нашої ери. Наприклад, в атракціоні
на міфологічний сюжет «Перетворення риби в дракона» акробатика поєднувалася з
танцями, музикою, видовищними і звуковими ефектами (використовувалися рухомі
макети фантастичних істот, імітувалися удари грому, голоси тварин і птахів).
Видатний дослідник Е. Кузнєцов у своїй фундаментальній праці «Цирк» описує
масштабні етнографічні видовища-атракціони в цирку Саразані в Німеччині в
1920-х рр., де окремі жанри були істотно обмежені, номери об’єднані в групи по
15–20 учасників, а порядок трюків і стильове оформлення перебудовувалися під новий
масштабний ансамблевий номер.
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Сьогодні тяглість до синкретичних видовищ у цирку знову набула ваги. У новому
соціокультурному контексті навряд чи можлива поява циркових атракціонів на базі
окремо взятого музично-ексцентричного жанру. Однак, музичні атракціони не можуть
зникнути з культурного простору, як не може зникнути схильність людини до
ексцентричного виконання музики. Жанр знайшов для себе нові ніші. Серед характерних
прикладів – британське музично-ексцентричне шоу «Стомп», створене в 1991 р. Виступ
стомперів – це ексцентричні інтермедії на побутову тематику, які розігрують 10–12
артистів під урбанізований технофольк, використовуючи елементи клоунади, і
акробатики. Це дійство завжди насичене численними спецефектами, завдяки яким воно
ніби вихлюпується з глядацького залу на вулиці великого сучасного міста, створюючи
ефект масштабного шоу.
Якщо Стомпери виступають на естраді, то інший цікавий колектив – дует «2 Cellos»
з Хорватії – розміщує свої музично-ексцентричні відеокліпи в Інтернеті. Так жанр
відгукнувся на зміну інформаційних носіїв .
Двоє молодих віолончелістів – музичних ексцентриків, Степан Хаусер і Лука
Шулич, створили серію відео, яку умовно можна назвати «Хлопці з нашого двору».
Кожен відеокліп – це розповідь про життя двох друзів-музикантів в стилі «день за
днем». Сюжети розвиваються переважно в звичних для друзів місцях перебування - в
кафе, на вулиці, в репетиційній залі, на сцені, у магазині музичних інструментів. Конфлікти
– також типові для молодіжного середовища: боротьба за лідерство, суперництво за
дівчину, конкуренція за увагу шанувальників. Двом віртуозним виконавцям асистують
другорядні герої, масовка, що створює ефект документальності дії. Водночас герої
поводяться не «як у житті», а вкрай ексцентрично. Без жодного слова артисти вирішують
складні сюжетні задачі. Ось два учні розучують п’єсу, але їх консервативний педагог
не дає їм можливості імпровізувати, і вони залишають стіни школи. Далі, вони, дорослі,
віртуозно грають на великій сцені, прагнучи «переграти» один одного. А ось друзі на
схилі років потрапляють в будинок престарілих і «запалюють» так, що персонал
змушений заспокоювати танцюючих в екстазі дідусів та бабусь [13].
Очевидний плюс відеозйомки – це великі плани, які точно передають нюанси
переживань героїв. Також безперечним новаторством артистів є вміння передавати не
лише комічні ситуації та емоції, але й драматичні.
Звичайно, набір відеокліпів дуету «2 Cellos» – це ще не повноцінне музичноексцентричне шоу, однак поява подібної інтернет-програми симптоматична. Відеокліпи
об’єднані загальними героями, загальною документальною естетикою, що говорить
про тяжіння виконавців до великої форми і дає підстави розглядати цю програму як
предтечу нового музично-ексцентричного атракціону.
Легко можна передбачити побоювання: а чи можливо взагалі шукати жанровий
взаємозв'язок інтернет-програми «2 Cellos» і великих радянських атракціонів? Аж надто
естетично далекі вони один від одного. І тим не менш, у них загальна етимологія і
жанрове підґрунтя, що доводять конкретні приклади. Тут доречно нагадати про
величезну стильову несхожість лідируючих циркових програм минулого і сьогодення.
Так, у шоу братів Запашних «Система. Ріка життя» їх знаменитий атракціон з левами і
тиграми органічно вмонтований в перше відділення разом з іншими номерами, які всі
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разом об’єднані комп’ютерною грою і складною філософською ідеєю осмислення
людиною своїх взаємозв'язків із світом. Відповідно, і сучасне музично-ексцентричне
шоу зовні мало нагадує моделі минулого.
Прообразом шоу нового типу була й відома телевізійна програма в стилі німого
кіно «Маски в опері» (1992) одеської комік-групи «Маски» з тим суттєвим
застереженням, що ексцентрична гра на музичних інструментах в програмі присутня в
значно меншій мірі, ніж ексцентричний вокал і танець [14].
Мігрують музично-ексцентричні шоу і на театральні підмостки, як, наприклад,
російське «Тапер-шоу» з чотирьох артистів, віртуозів-струнників (автор ідеї і режисер
Ігор Оршуляк). Шоу вирізняється складністю акторських завдань, які стоять перед
музикантами-ексцентриками, що й зумовило жанровий «крен» у бік театру. Сюжетна
зав’язка півторагодинного дійства драматична: квартет таперів втрачає звичну роботу
із супроводу німих кінофільмів, оскільки в кіно прийшов звук, і починає шукати себе в
нових форматах. Кожен з героїв представляє нам власну історію цих пошуків за
допомогою скрипки або віолончелі і можливостей свого тіла, танцюючи, розігруючи
пластичні етюди, катаючись на роликах.
Ці та інші приклади свідчать, що генеруються нові форми не на циркових
майданчиках, а на естрадних, а також у теле- та Інтернет-просторі. І зовсім не через
«вторинність» жанру. Музичний номер, як правило, насичений психологічними нюансами,
і апелює до найтонших душевних переживань, що обумовлено органікою самої музики.
Відповідно, в сучасних синкретичних циркових програмах, що розробляють цілісні
масштабні сюжети, такий номер-атракціон виглядав би неорганічно.
Отже, спільними рисами сучасних і класичних радянських атракціонів є жанрова
природа, загальна ідея, сценарій, розрахований на артистів з певними навиками,
оригінальний музичний супровід, оранжування, стильове рішення, сучасні спецефекти,
достатня тривалість. Суттєвих відмінностей між ними є дві:
– сучасне музично-ексцентричне шоу вирішує більш камерні (і від цього не менш
важливі) сюжетні завдання, ніж цього потребує цирковий атракціон;
– сучасне музично-ексцентричне шоу використовує більш полегшені трюки (а
це, нагадаємо, головна відмінність естрадної музичної ексцентрики), без, наприклад,
складної акробатики або жонгляжу.
Із повним правом можна зробити висновок, що спільні риси переважають. Це
означає, що велика форма жанру живе, оновлюється, вбирає сучасні тенденції, і можна
не тільки не виключити, але й з великою імовірністю прогнозувати появу музичноексцентричних атракціонів на цирковому манежі на новому витку розвитку мистецтва
цирку.
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РАНГОВІ ГРУПИ МОДИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті аналізуються науково обґрунтовані моделі фешн-піраміди та
характеристики традиційних рангових груп модних брендів, а також виділяються
нові рангові групи моди, визначаються чинники, які впливають на сприйняття
символічної цінності дизайну фешн-продукції на поч. ХХІ ст.
Ключові слова: піраміда моди, категорії моди, швидка мода, спортивні бренди.
В статье анализируются научно обоснованные модели фэшн-пирамиды и
характеристики традиционных ранговых групп модных брендов, а также
выделяются новые ранговые группы моды, определяются факторы, которые
влияют на восприятие символической ценности дизайна фэшн-продукции в нач. XXI в.
Ключевые слова: пирамида моды, категории моды, быстрая мода,
спортивные бренды.
The article analyzes science-based models of the fashion pyramid and
characteristics of the traditional groups of fashion brands ranking, as well as provide
new ranking groups of fashion and identify factors that affect the perception of the
symbolic value of fashion design products at the beginning of the XXI century.
Key words: fashion pyramid, category of fashion, fast fashion, sports brands.
На поч. ХХІ ст. мода як сфера дизайну зазнала істотних змін, які потребують
наукового аналізу. Серед важливих питань теоретичного та практичного значення –
виділення рангових груп, на яких засновується ієрархія будинків мод та оцінка
результатів дизайнерської діяльності, що дасть змогу зрозуміти структуру сучасної
моди та визначити в ній орієнтири для просування українських творців.
Моду поч. ХХІ ст. науковці лише починають досліджувати і комплексного
системного аналізу її структури еволюції, в порівнянні з попередніми історичними
періодами, нами не виявлено. Серед останніх публікацій, в яких розглядається структура
сучасної моди, можна виділити роботи А. Н. Андрєєвої, Л. М. Білякович, І. А. Гардабхадзе,
М. Т. Мельника.
А. Н. Андрєєва визначає поняття та види дизайнерських брендів. Л. М. Білякович
розглядає моду як комплексну саморегульовану систему, що складається з динамічних
взаємозалежних сегментів, і наводить структурну схему функціонування індустрії моди.
І. А. Гардабхадзе вибудовує пірамідальну модель ринку модного одягу. М. Т. Мельник
описує особливості творчого процесу в фешн-індустрії. У дослідженнях зазначених
авторів виділено та проаналізовано дизайнерські категорії «Haute Couture» та «pret-aporter», проте мало уваги приділяється новим категоріям фешн-суб’єктів, які на поч.
ХХІ ст. зайняли домінуючі (кількісно) позиції в структурі індустрії моди – продуцентам
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так званої спортивної та «швидкої моди» (fast fashion). Також, на нашу думку, сучасна
мода втратила свою центричність довкола паризького «високого шиття» (Haute Couture)
і наукове осмислення цих змін залишається невирішеним, що й визначило актуальність
цього дослідження.
Мета статті – аналіз рангових груп моди в нових умовах її функціонування на поч.
ХХІ ст., для чого необхідно розглянути структуру фешн-галузі, виявити та описати
новітні категорії дизайнерської продукції, а також визначити які чинники впливають на
сприйняття та оцінку суб’єктів та об’єктів дизайну в сучасній системі моди.
Моду як систему та процес дизайну, виробництва, маркетингу і продажу фешнпродукції найбільш комплексно розглядає Л. М. Білякович у своєму науковомистецькому творі (Авторське свідоцтво № 37240) «Прогнозування моди: зміст,
концепція, структура». Вчена виділяє первинний, вторинний, торговий і допоміжний
сегменти та наводить структурну схему функціонування індустрії моди як
саморегульованої системи, що складається з динамічних взаємозалежних сегментів,
які своєю злагодженою результативною роботою забезпечують успішну діяльність
один одного і всієї системи в цілому [2, с. 32].
Із запропонованої Л. М. Білякович структурної схеми індустрії моди видно, що
ранг дизайнерської продукції – це комплексна багатовекторна характеристика, в якій
відображаються не лише якість кінцевого об’єкта дизайну, але і властивості матеріалів,
з яких виготовлено цей об’єкт (ранг їх виробника), а також спосіб просування,
рекламування та продажу дизайнерського творіння. У сучасному глобальному
інформаційному середовищі все це може як підняти, так понизити позицію будинку
мод у так званій «піраміді рангів» моди. Окремо наголошено і всебічно розглянуто
роль прогнозування моди як основи гармонійного функціонування сегментів фешніндустрії, надано наукову методологію прогнозування моди в дизайні одягу всіх
рангових груп.
Традиційну піраміду рангів у системі моди наведено в дослідженні А. Н. Андрєєвої
«Дизайнерські бренди в сучасному фешн-бізнесі». Вчена виділяє й описує такі категорії
виробників модного продукту:
– дизайнерські бренди (від кутюр, прет-а-порте) і дифузні бренди;
– бридж-бренди (bridge) (вони поділяються на три категорії: кращу (better),
середню (middle), нижчу (low));
– помірні (moderate) бренди;
– бюджетні (budget) або масові (mass) бренди [1].
Саме на основі цієї класифікації вибудовує свою модель піраміди моди І. А. Гардабхадзе,
відділяючи категорії «від кутюр» та «прет-а-порте де люкс» від «прет-а-порте» певним
захисним шаром, що маркує товари для еліти. Наступний захисний шар у запропонованій
піраміді, розташований між «прет-а-порте» та фабричними брендами, відділяючи
дизайнерську моду від «фабричної і від продуктів масового споживання в цілому» [3].
Іншу модель фешн-піраміди пропонує у своїй роботі «Індустрія моди» М. Т. Мельник.
До найвищої рангової групи моди вчений відносить не просто паризькі бренди Haute
Couture, а весь сегмент так званого «люксу», зазначаючи: «Фешн-люксом можуть бути
як авторські дизайнерські речі (переважно одяг чи аксесуари) так і дорогі сувеніри
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ручної роботи, вироби з коштовних металів і каміння. Усе це повинно виглядати дорогим,
креативним, майстерно виготовленим, оформленим відповідно найновішим тенденціям
моди. Виняткові якості товарів категорії люкс повинні підкріплюватися певними
гарантіями справжності. Оскільки в індустрії моди висока можливість підробок, то
простого маркування таких товарів ім’ям відомого бренду, як правило, не достатньо, а
тому для підтвердження автентичності вимагається сертифікація, проби, спеціальні
технології виробництва чи нумерування кожного екземпляра товару» [5, с. 50].
На нашу думку, позначати найвищу рангову групу моди поняттям «люкс» більш
доцільно, оскільки з поч. ХХІ ст. значного розвитку отримала «висока мода» в Італії
(«Alta Moda») і колекції таких італійських марок як «Valentino», «Versace», «Armani
Prive», «Dolce & Gabbana» не поступаються колекціям членів французької Палати
Високої Моди. Крім цього, речі найвищої якості дизайну та виконання часто з’являються
в колекціях таких всесвітньо відомих марок як «Ralph Loren», «Alexander McQueen»,
«Louis Vuitton», «Hermes», «Prada». Всі перераховані бренди не можуть бути названі
«Haute Couture», але їх цілком можна віднести до найвищої категорії моди.
Крім найвищої рангової групи моди, у запропонованих А. Н. Андрєєвою, М. Т. Мельником
та І. А. Гардабхадзе моделях піраміди моди не враховано кілька важливих аспектів
розвитку моди початку ХХІ століття. Серед новітніх тенденцій, які почалися ще в кінці
ХХ століття – глобальна експансія в індустрію моди марок спортивного одягу та
«швидкої моди».
Найпопулярніші марки «швидкої моди» – «H&M» і «Zara» – засновані відповідно
в 1968 та 1975 рр., але їх експансія у глобальну систему моди значно активізувалася
лише на поч. ХХІ ст., коли ці фірми почали відкривати мережеві магазини по всьому
світу, зросла вартість їхніх брендів та істотно посилився їх вплив на всю світову фешнсистему. Серед головних чинників набуття актуальності та зростання соціального
престижу брендів, чия продукція (за параметрами дизайну та якості виготовлення) у
традиційній піраміді моди займала б нижні сходинки, варто виділити соціальну та
політичну нестабільність «західного» світу після терористичного акту 11 вересня 2001 р.
в США. Основний наслідок для індустрії моди полягав у тому, що зниження стабільності
життя і впевненості людей у своєму майбутньому призвело до переоцінки цінностей:
знизилася відчутна вартість товарів класу «люкс» і споживачі легше перейшли на більш
дешеві категорії продукції та послуг. Саме це спричинило більш позитивну оцінку
дизайнерської пропозиції фірм «швидкої моди» як споживачами, так і професіоналами
зі сфери моди.
Методи та прийоми дизайну брендів «Zara» і «H&M» значною мірою
відрізняються від традиційних для індустрії моди. Традиційно фешн-дизайнер,
орієнтуючись на прогнози майбутніх тенденцій моди, розробляє оригінальну колекцію
одягу і демонструє її за дев’ять місяців до початку сезону на тижнях моди. Після цього
колекцію показують у шоу-румах, де її завчасно великими партіями замовляють байєри
магазинів. Далі, з настанням сезону, товари «проштовхують» на ринок, застосовуючи
різноманітні маркетингові заходи.
Дизайнери «Zara» працюють за зовсім іншою схемою. Не орієнтуючись на
довготривалі терміни і прогнози тенденцій, дизайн фешн-продукції розробляє
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«безіменна» команда спеціалістів, які не стільки шукають нові оригінальні
композиційно-конструктивні рішення при розробці речей для сезонних колекцій, скільки
адаптують до вимог споживачів найбільш перспективні чужі знахідки. Поточні смаки
споживачів фіксуються в магазинах у режимі реального часу: кількісні дані – скільки
товарів продають, і якісні – чому продаються саме такі фасони, кольори тощо. У результаті
дизайнерські параметри продукції формуються у відповідь на побажання споживачів і
оскільки фактор часу – один з головних у швидкоплинній моді поч. ХХІ ст., то
максимальні організаційні зусилля фірми «Zara» зосереджені не на забезпеченні якості
продукції, а на швидкості задоволення тимчасового попиту.
Швидкісна організаційна структура дозволяє марці скоротити процес від розробки
нового дизайну до надходження його на полиці магазинів всього до двох тижнів. З таким
же періодом оновлюється асортимент, що призводить до розробки близько 10 000
видів нових дизайнерських рішень продукції на рік [11]. При цьому товар продається
за відносно невисокими цінами і з мінімальними нереалізованими залишками. Така
«швидка мода» забезпечує «Zara» не лише економічне зростання, але й підвищення
символічної, нематеріальної цінності – вартості бренду. Згідно з даними досліджень
видання «Forbes», вартість «Zara», станом на 2014 р., становила більше 12 мільярдів
американських доларів, що вивело бренд на четверте місце в рейтингу найдорожчих
фешн-брендів [8].
Таким чином, приклад «Zara» показує, що в сучасній індустрії моди для
задоволення споживацького попиту та досягнення комерційного успіху, дизайн не
обов’язково повинен бути авторським і оригінальним, фешн-бренду не потрібно
влаштовувати гучні перформанси зі своїх дефіле, а до рекламних кампаній можна не
залучати режисерів, фотографів, акторів чи моделей із всесвітньовідомим ім’ям –
достатньо забезпечити швидке оновлення асортименту. Навіть директор одного з
найпрестижніших паризьких будинків моди – Louis Vuitton – Даніель Пітті у своєму
виступі на каналі «CNN» зазначив, що Zara «можливо, найбільш інноваційна і руйнівна
мережа роздрібної торгівлі у світі» [13].
Іншу інноваційну, з точки зору фешн-дизайну, модель розробки нової продукції
запровадила шведська марка «швидкої моди» – компанія «H&M». З 2004 р. бренд
практикує співпрацю з відомими світовими дизайнерами та знаменитостями шоу-бізнесу
і практично щосезону випускає спільну колекцію з новим творцем. Ці колекції
користуються популярністю, тому що покупець за невисоку ціну отримує одяг з ім’ям
відомого дизайнера. Перша капсульна ексклюзивна колекція «H&M» вийшла під
креативним керівництвом Карла Лагерфельда і користувалася значним успіхом
споживачів [10].
Рей Кавакубо, Роберто Каваллі, Соня Рікель, Стелла Маккартні, Метью Вільямсон,
Віктор і Рольф, Альбер Ельбаз, Александ Вонг і Олів’є Рустен – усі ці дизайнери
розробляли колекції для «H&M». Менш успішною була співпраця зі співачками
Мадонною та Кайлі Міноук, причому остання розробляла лише колекцію купальників,
яка була представлена в Шанхаї [10].
Посезонна зміна всесвітньовідомих дизайнерів призвела до швидкого зростання
вартості бренду «H&M», який за рейтингом «Forbes» посів друге місце серед
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найдорожчих і оцінювався більш ніж в 21 мільярд американських доларів [8]. Причому
за символічною вартістю цей бренд «швидкої» доступної моди впритул наблизився до
паризького люксового бренду «Louis Vuitton» – бренду, в якого авторський дизайн і
все виробництво зосереджено на кількох власних фабриках у Європі, а речі
виготовляються фахівцями високої кваліфікації і у виробництві досить істотна частка
ручних робіт.
Приклад «H&M» і «Zara» доводить, що в сучасній моді символічна вартість
дизайнерського імені та новизни набагато вища, ніж оригінальність дизайну чи якість
його втілення у виробництво. Це можна пояснити також поширенням стилістики
змішування – так званим прийомом «mix&much», при якому творцем модного образу
є не дизайнер, який повністю композиційно продумав костюм як цілісну систему, а сам
споживач, який вміє гармонійно змішувати речі з різних колекцій та різних категорій
моди: вінтаж і предмети з останніх колекцій, дизайнерські й масові вироби.
Серед важливих чинників, що вплинули на зниження символічної цінності
автентичності та якості втілення фешн-дизайну, однин з найпотужніших – поширення
соціальних Інтернет-мереж: Facebook, Twitter, Instagram на сьогоднішній день стали
основними засобами з одного боку, розповсюдження фешн-тенденцій, а з іншого боку,
публічної демонстрації модних обновок самими споживачами. А оскільки сприйняття
візуального матеріалу в Інтернеті значно відрізняється від реального вигляду речей,
то важливою характеристикою фешн-дизайну стає так звана «лайкабельність картинки»
(«likability»). Ця новітня характеристика дизайну, практично не введена в науковий обіг
і потребує окремих ґрунтовних досліджень, через те що саме здатність візуального
матеріалу привертати увагу реципієнтів і викликати зворотну реакцію натисканням
кнопки «подобається» – одна з найбільш затребуваних властивостей при поширенні
моди на інтернет-ресурсах.
Оскільки в сучасному суспільстві зростає інтернет-присутність та он-лайн
активність людей, то цілком закономірним наслідком цього є поширення он-лайн
торгівлі. Екран поки не дає можливості поміряти й оцінити посадку модних речей
(наукові розробки і цьому напрямку інтенсивно ведуться), відчути фактуру тканин чи
якість оздоблення, тому на перше місце у фешн-дизайні виходять кольорові поєднання
(colour blocking) та принти.
Ще одним важливим стилетворчим засобом та чинником, який значною мірою
вплинув на рангову піраміду індустрії моди поч. ХХІ ст. стало зростання важливості
спорту в стилі життя людей. Популярні види спорту були тісно пов’язані з модою і на
попередніх етапах розвитку останньої, але глобалізація світу кін. ХХ – поч. ХХІ ст.
надала масовим спортивним брендам можливості значного розширення ринків збуту і
економічного зростання. Провідні спортивні бренди підкріпили економічне зростання
підвищенням рівня якості дизайну своєї продукції і розширенням асортименту за межі
спортивного одягу в сферу дизайнерської моди.
Найбільш інтенсивну стратегію експансії у систему моди застосовує німецька
компанія «Adidas». Заснована в 1924 р. як взуттєва фабрика, ця фірма у 1930-ті
уславилася спортивним взуттям, а з 1970-х досягла світової популярності як один з
найкращих виробників товарів для спорту [6].
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У 2000 р. японський модельєр Йоджі Ямамото звернувся до представників
«Adidas» із проханням надати йому кросівки для показу нової колекції. Після цього
виникла ідея запустити спільний проект з по-японськи лаконічною назвою «Y-3», в якому
перша буква аналогічна першій букві імені дизайнера, а цифра 3 означає три фірмові
смужки Adidas. Перша колекція «Y-3» була представлена в 2002 році на Паризькому
тижні моди, вперше в історії моди продемонструвавши авторський дизайн
всесвітньовідомого творця під спортивною маркою [6]. Колекція виявилася успішною,
тому було прийнято рішення про створення цілої лінійки бренду. Моделі Й. Ямамото
для «Y-3» були значно оригінальніші, ніж традиційні спортивні костюми і призначалися
не лише для занять спортом, а й для повсякденного носіння.
Але «Adidas» не обмежився запуском одної дизайнерської лінії і вже 2004 р. було
оголошено про те, що бренд у співпраці з відомою хіп-хоп виконавицею Міссі Еліот
запускає нову жіночу лінію одягу, взуття і аксесуарів «Respect M.E.». Того ж року
розпочалася довгострокове співробітництво «Adidas» і дизайнера Стели Маккартні в
розробці колекції жіночного одягу «adidas by Stella McCartney» – це вже колекція,
підписана ім’ям дизайнера – така умова є обов’язковою для «вищих» рангів моди –
Haute Couture і pret-a-porter. Також 2015 р. «Adidas» представив колекцію одягу і
аксесуарів від британської співачки та актриси Ріти Ора, а також лінію «YEEZY» від
відомого американського репера Каньє Веста. З точки зору мистецтвознавства,
важливим аспектом є те, що вже два покази для «Adidas» Каньє Вест представляє як
арт-перформанси у співпраці з художницею-концептуалісткою Ванессою Бікрофт.
Тобто, бренд спортивного масового одягу не лише залучає до співпраці дизайнерів і
знаменитостей, а й входить у сучасне арт-середовище. Усе перелічене значно піднімає
ранг бренду і відображається у високій вартості його імені – 7.38 мільярдів доларів та
восьме місце в рейтингу найдорожчих фешн-брендів [8].
Подібно до «Adidas», з 2005 року німецька компанія «Puma» розпочала випуск
лінії аксесуарів спільно з британським дизайнером Александром Мак Квіном –
«Alexander McQueen Puma», також 2015 року «Puma» оголосила креативним директором
бренду Ріанну – всесвітньовідому барбадоську співачку напрямку R&B. Але найвищий
рейтинг серед спортивних брендів займає американська компанія «Nike», яка не стільки
завдяки дизайну, скільки шляхом постійного впровадження технологічних інновацій
досягла третього місця за вартістю серед найдорожчих брендів моди [8].
У ХХІ ст. компанія «Nike» зосередила значні зусилля та інвестиції у сфері наукових
розробок, серед яких спільний арт-проект з Британською Вищою школою дизайну та
еко-проект з НАСА, держдепартаментом і агентством міжнародного розвитку США
для масштабного пошуку нового екологічного текстилю майбутнього.
«Nike» також активно запроваджує у виробництво так звані «wearables» – «розумні
аксесуари». У 2006-му «Nike» спільно з «Apple» презентували трекер активності, здатний
під час бігу виміряти час, пройдену дистанцію, швидкість і кількість витрачених калорій.
2013 року марка випустила новаторський спортивний браслет «Nike + FuelBand», який
також відстежує і вимірює щоденну активність носія [12].
Спортивний дизайн і нові технології все більше проникають у сучасну моду,
приклади чого можна знайти навіть в колекціях «високого шиття», для якого характерне
дотримання традиційних ручних методів пошиття і оздоблення. Наприклад, 2012 р. в
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колекції «Frank Sorbier Haute Couture» було представлено сукні з високотехнологічних
матеріалів, які світяться і змінюють забарвлення, а 2014-го колекції «Dior Haute
Couture» та «Chanel Haute Couture» поєднували вечірні сукні з кросівками.
Проведений у цьому дослідженні аналіз свідчить, що традиційна, сформована в
ХХ ст., система ранжування фешн-брендів не відповідає сучасній структурі індустрії
моди. У ХХІ столітті мода втратила центричність довкола паризького «високого шиття».
На символічну цінність дизайну модної продукції вплинув ряд чинників, серед яких
глобалізація, економічні та соціальні кризи, поширення Інтернету, зростання темпу зміни
моди, популяризація спорту, розвиток інновацій у галузі «розумних» аксесуарів та
екологічних матеріалів. Ці фактори підвищили актуальність і символічну цінність
дизайну спортивного одягу та «швидкої моди», які за багатьма параметрами не
поступаються дизайнерським брендам і повинні бути виділені в окремі рангові групи
фешн-піраміди. Подальші наукові розвідки у заданому цим дослідженням напрямі
доцільно зосередити на виділенні критеріїв оцінювання фешн-дизайну і коригуванні
ієрархії рангових груп у системі моди на початку ХХІ ст.
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ЕСТЕТИКА ЕКРАННОГО ЗВУКУ, АКУСТИКА І КОМУНІКАЦІЯ
В МИСТЕЦТВІ ТЕАТРУ, КІНО, ЕСТРАДИ ТА МУЛЬТИМЕДІА
У статті аналізується специфіка роботи звукорежисера – процес естетизації
екранного звуку, акустика і комунікація в мистецтві театру, кіно, естради і
мультимедіа. Висвітлено методи роботи на основі сучасних технологій, а також
особистий досвід звукорежисера.
Ключові слова: звук, звуковий образ, звукорежисура, технології, мистецтво.
В статье анализируется специфика работы звукорежиссера – процесс
эстетизации экранного звука, акустика и коммуникация в искусстве театра, кино,
эстрады и мультимедиа. Отражены методы работы на основе современных
технологий, а также личный опыт звукорежиссера.
Ключевые слова: звук, звуковой образ, звукорежиссура, технологии, искусство.
In the article the specific of work of sound producer is analysed – process of
estetizatsii of screen sound, acoustics and communication in the art of theater, cinema,
stage and multimedia. The methods of work on the basis of modern technologies are
reflected, and also the personal experience of sound producer.
Key words: sound, sound image, sound engineering, technology, art.
Нині успіх українського державотворення залежить від рівня естетичного розвитку
людини. Суттєву роль у цьому процесі мають відіграти естетичні домінанти, які присутні
в житті кожної людини. Естетичне сприйняття світу збагачує духовний світ і
удосконалює творчу діяльність особистості, тобто естетичне ставлення включає в себе
естетичну свідомість та естетичну діяльність.
Поняття «естетика» (від грец.
– чуттєво пізнавальний, від aisth ta
– відчутні речі та aisthanesthai – пізнавати) тобто той, що має відношення до чуттєвого
сприйняття. Термін «естетика» введено до наукового обігу у середині ХVІІІ ст. Уперше
його застосував німецький філософ А. Баумгартен.
Естетична свідомість – одна із форм духовного життя суспільства, яка відображає
довкілля, різноманітну діяльність людини, а також продукти цієї діяльності, зокрема
художні твори. Художні твори трансформуються у почуттєві образи, що
усвідомлюються та оцінюються судженнями естетичного смаку. Специфіка естетичної
свідомості простежується у взаємодії суб’єктивного та об’єктивного, що обумовлено
переживаннями та оцінками у процесі співтворчості.
Естетична свідомість є суто індивідуальною, але детермінована історичними
ідеалами втілення краси у житті та мистецтві.
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Естетична свідомість має два рівні: повсякденний (побутовий, який ґрунтується
на узагальнені емпіричного досвіду), теоретичний (ґрунтується на загальнофілософських уявленнях про світ, людину та її місце у світі).
Беручи до уваги специфіку звукорежисури, можна стверджувати, що вона тісно
пов’язана з мистецькими технологіями.
Саме мультимедійні засоби розширюють можливості естетики екранного звуку,
акустики, відкривають нові технологічні можливості для звукорежисури, створюючи
унікальні можливості.
В історії розвитку естетики цінними є ідеї Сократа, Платона, Піфагора, Геракліта,
Демокрита, пізніше – А. Баумгартена, І. Канта, В. Гегеля, Г. Гегеля, Ф. Шеллінга,
Ортега-і-Гассета, М. Чернишевського, П. Гайденко, О. Наконечної, Л. Левчук та інших.
Кожен з них по-своєму розглядав поняття естетики.
Про психологічні особливості естетичного сприйняття описано в працях Б. Ананьєва,
І. Беха, Л. Божович, Л. Виготського, О. Леонтьєва, Д. Леонтьєва, С. Рубінштейна,
С. Дерябо, Г. Пустовіта, В. Мухіної та ін.
Значущість застосування мультимедійних технологій та естетизація звуку
віддзеркалена у працях Б. Катца, Б Овсінські, Е. Медведева, В. Трусова, Р. Петеліна,
А. Севашко та ін. Про особливості акустики, програмного забезпечення процесу роботи
звукорежисера та їх взаємозв’язок з естетизацією звуку та їх нові можливості зазначають
Н. Алдошин, Б. Меерзон, Р.Приттс, Є. Медведев, В. Трусов, Р. Петелін, Ю. Петелин та ін.
Метою цієї статті є розгляд та описання можливостей естетизації екранного звуку,
акустики та застосування мультимедійних засобів.
Інтеграція Інтернет-технологій несе в собі величезний потенціал в плані надання
додаткових можливостей для створення інформаційно-звукового середовища.
Використання новітніх інформаційних технологій у сфері звукозапису сприяє
подальшому розвитку пізнавальної діяльності, допомагає подолати психологічний
бар’єр, дозволяє залучитися до інтерактивних мистецьких технологій, реалізувати
принцип індивідуалізації та естетизації почуттів глядачів та слухачів [8].
Засоби Інтернету створюють унікальні умови для ознайомлення з культурним
розмаїттям світу та надбаннями комунікації [6]. Особливість нинішньої естетики
проявляється в тому, що вона стає «відкритою» для явищ, що знаходяться за межами
традиційних культурних уявлень. Це ті явища, які формувалися разом зі становленням
нової доби постмодерну. Одним із таких явищ стала естетика звуку. Саме вона значно
вплинула на «інтелектуальний світ» сучасного мистецтва. Процес інтелектуалізації
пов’язано з поняттями «естетичні почуття» – це духовне утворення, яке визначає рівень
соціалізації індивіда, піднесення його потреб, та оцінка у співвідношенні з уявленнями
людини про красу та поняттям «естетичний смак» – здатність до індивідуальної оцінки
та добору естетичних цінностей, яка визначає можливість особистості до саморозвитку.
Естетичний смак – своєрідний регулятор естетичної діяльності і естетичного
сприймання світу [10]. За Кантом, естетичне виводиться за сферу етичного. Естетичне
почуття, почуття задоволення, викликане гармонічною відповідністю уяви і розуму,
цілком індиферентне щодо добра. Воно, як підкреслює П. Гайденко [1], є гармонією
чуттєвості та інтелекту, організує людську чуттєвість.
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Естетична свідомість містить у собі взірець, орієнтир, духовну мету, яка постає
естетичним ідеалом, тобто відображенням сутності предмета найглибшого порядку.
Вона містить у собі найвищу форму розвитку реальності, що дана емоційно [9].
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання людиною
найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до театру, кіно,
естради і тощо.
Медіатехнології, поєднуючи елементи аудіальної, візуальної та кінестетичної
інформації, стимулюють виникнення у глядачів психологічного феномену кінестезії –
міжсенсорних асоціацій, провокують розвиток інтегративного типу мислення. У синтетичних
проектах кіно, естради і театру поєднуються словесні тексти та музичні звуки, яскраві
візуальні образи, якісні ілюстрації та захоплююча анімація тощо.
Інтернет-ресурси мають великий потенціал у комунікації та гармонізації відносин
автор-глядач (слухач), оскільки надають можливість підібрати необхідний текстовий,
графічний, фото-, аудіо- та відеоматеріал; оптимізувати процес співтворчості. Так,
звукорежисер, застосовуючи технології мультимедіа, змінює естетику звуку у
фонограмі за допомогою таких інструментів як частотна, динамічна, просторова
обробка, а також застосуванням MS-технології [2]. Нині створено нові можливості
для обробки багатоканального звуку. Застосовуються музичні технології: грувтемпотрек та віртуальна обробка MIDI. Технологія еластичного цудіо, автоматизація
MIDI та аудіо, нові MIDI плагіни, нові підходи до озвучування відео, програмування
макросів та застосування нових можливостей нотних редакторів.
Нині і в сфері звукозапису відбувається інтеграція звуку, руху, образу й тексту. Це
дозволяє поринути у створене середовище – незвичайно багате за своїми
можливостями, здатне до залучення людини у процес мистецької комунікації.
Інтерактивні можливості, що використовуються у системі програм і систем доставки
інформації, дозволяють налагодити й навіть стимулювати зворотний зв’язок,
забезпечити діалог і постійну підтримку сприйняття.
Професія звукорежисера в театрі набула актуальності з появою звукової техніки:
мікрофонів, мікшерних пультів, підсилювачів, гучномовців, засобів мультимедіа тощо.
Це дозволило удосконалити і спростити методи звукового оформлення спектаклів.
Раніше над шумовим оформленням у виставі працювала ціла бригада «шумовиків»,
використовуючи громіздкі апарати для створення сценічних шумів.
Звукотехнічне оформлення вистави є важливим завданням звукорежисера в театрі
та естраді. Воно пов’язане з розподілом фонограми, шумів і звукових ефектів у
театральному і концертному просторі; використанням раніше записаної плюсовки або
мовної фонограми, застосуванням мікрофонної техніки, відтворенням і створенням
різних звукових ефектів у ході концерту або театральної дії, звукового супроводу
відеоматеріалу тощо. Театральний та концертний звукорежисер має володіти навичками
роботи у сфері концертної звукорежисури [5]. Проблема якісного або неякісного звуку
на концертах i в театрах є тривимірною, має: технічний, психологічний і естетичний
аспекти. При цьому все переплетено настільки, що відокремити одне від іншого дуже
важко. Бо голос чи інструмент може звучати неякісно тому, що для його озвучування
вибрано неправильне технічне рішення. Або є результатом недостатньої технічної
кваліфікації звукорежисера, або його невірного уявлення про характер звуку чи звучання.
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Науковцями доведено, що всі проблеми виникають від помітних спотворень
характеру звучання початкових джерел сигналу. Серед проблем – надмірна гучність
звуку. Якість звуку у театрі та на концерті пов’язана з установкою звукопідсилювачів та
обладнання на різних концертних майданчиках, налаштуванням звуку; з відпрацюванням
звукових ефектів у музичних клубах; зі знанням особливостей запису і зведення
колективів і солістів; з особливостями роботи з оркестрами, камерними складами,
ансамблями; із застосуванням сучасних технологій звукозапису та обробки звуку [7].
А також кожен інструмент має свій натуральний спектр, а при загальному збільшенні
гучності окремі зони спектра звучання інструмента починають «випирати», змінюючи
загальний частотний баланс. Причини цього полягають в амплітудно-частотній
нерівномірності слуху, яка виражається у відомих кривих Флетчера-Менсона. Пояснення
щодо якості звуку і звучання наводить І. А. Алдошин у статтях «Основи психоакустики».
Він відзначає, що для кожного інструменту існує свій поріг гучності звукопідсилення,
за яким втрачається достовірність його звучання.
Те ж саме стосується і естетики вокалу. Важливим складником якісного звучання
вокалу є еквалізація. Для цього звукорежисери застосовують еквалайзер DDMF.
Починають еквалізацію з пошуку проблемних (резонансних) частот у нижньому спектрі.
Для цього на еквалайзері знаходять вузьку смугу за допомогою параметра Q та
виставляють гучність на максимум і рухають фейдери приблизно до 400 Гц, регулюючи
гучність приблизно на мінус 4-5 Дб.
Для збільшення якості звуку вокаліста, а також з метою передачі характеру
використовують частоти 2 кГц – для надання голосу яскравості та барвистості (10 кГц).
Після еквалізації можна використовувати плагін, розроблений компанією
TriTonDigital – ColorTone Pro. Він використовує імпульси аналогового обладнання,
зокрема пресет LA2.
Наступний етап – компресія, з метою удосконалення динаміки сигналу. Можна
додати трохи ефектів, серед засобів можна обрати ревербератор Lexicon PCM Native
Reverb. Такий ефект покращує вокал і робить звук більш об’ємним. Також можна
покращити звук плагіном TesslaSE від Bootsy.
Для естетизації звуку використовують усім відомий «ефект близькості» (proximity
effect), властивий кардіоїдним мікрофонам, коли при наближенні джерела сигналу до
діафрагми мікрофона рівень низькочастотних складових у спектрі різко зростає. Але
ми в житті ніколи не слухаємо вокаліста з відстані кількох сантиметрів. Тому звучання
голосу, взятого близько розташованим мікрофоном і посиленого у багато разів у
порівнянні з гучністю природного голосу, також дуже відрізняється за тембром і
загальним характером від природного. Фактично мікрофон і звукопідсилювачі
виконують роль «скла, що збільшує» – вони збільшують не тільки природній тембр
голосу, але і безжально оголюють і підкреслюють недоліки звучання. Сучасні естрадні
вокалісти використовують на сцені, як правило, динамічні мікрофони. Нині за
допомогою фільтрів присутності можна додати голосу дзвінкості і яскравості. Форматну
структуру голосу навіть таким інструментом як частотний коректор (еквалайзер) змінити
в кращу сторону неможливо. Результат виявляється далеким від очікуваного. Простий
підйом рівня додає в голос різкість, але не яскравість. Якщо вокаліст вимагає
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кардинально змінити за допомогою приладів його голос, рішення звукорежисера буде
залежати від психологічного аспекту ситуації, про що ґрунтовно написано в статті
М. Соболєвої «Виконавець очима звукорежисера». Головна проблема в естрадній і
театральній звукорежисурі – темброва достовірність звучання.
Так, на зорі кінематографу глядач міг спостерігати тільки картинку з автомобілями,
що беззвучно рухаються, поїздами, возами, що рухаються вулицями. Увесь художній
задум режисера передавався лише засобами руху і міміки акторів – це була епоха німого
кіно. У 20-х рр. ХХ ст., коли кіно стало звуковим, відбулися радикальні зміни з процесу
випуску фільму [4]. Режисери та звукорежисери стали враховувати інтонації героїв під
час розмови, ніжний шепіт закоханих, запеклі суперечки, звук перестрілки, музичний
супровід, що підкреслював найяскравіші і драматичніші моменти, дзвін келихів тощо
– весь цей багатий світ звуків став новим виміром. Нові можливості сприяли естетизації
сприйняття та комунікації. З’явилося поняття «візуальні» враження, що доповнюють
«звуковими». Багатоканальний звук передбачав передачу звукової інформації глядачеві
через декілька каналів, створюючи враження, що звук йде з декількох джерел. Звук
немов оточує глядача, дає відчуття занурення. Уперше багатоканальний звук
використали через 15 років після появи звукового кіно – у 1940 р., у діснеєвському
мультфільмі «Fantasia». Цей мультфільм супроводжувався трьохканальним дискретним
звуком. Формат отримав назву Fantasound. У 50-х рр. ХХ ст. у кіно використовувалися
інші дискретні формати: чотирьохканальний CinemaScope та шестиканальний Todd-AO.
Естетика постмодернізму підтверджує плюралізм цінностей, що неминуче ведуть
до внутрішньої трансформації системи класичної естетики. Постмодерністська естетика
пов’язана з ідеями об’єднання чуттєвого, концептуального і морального. Краса
інтелектуалізується. Центральне місце в ідеології постмодернізму займає іронія, що
стає смислоутворюючим принципом мистецтва. Тому мистецтво в цілому сприймається
як єдиний безкінечний текст, загальнолюдська творчість. Відбувається перегляд
класичних уявлень про процес творчості, співтворчості, руйнації, порядку і хаосу, а
також розподілу на напрями серйозного й ігрового в мистецтві постмодернізму [3]. Це
свідчення про свідому переорієнтацію з класичного розуміння художньої творчості
на конструювання артефактів методом «склейок», «аплікацій». Як вважають
культурологи, це початок нової великої епохи розвитку художнього процесу, нового
великого синтезу. Такий синтез можна спостерігати у форматі звуку Dolby Stereo.
У 1975 р. компанія «Dolby» представила формат Dolby Stereo. Були розроблено
так звану матричну систему кодування – в просторі, виділеному для звичайної оптичної
звукової монодоріжки, розміщувалися дві доріжки, які несли інформацію не тільки по
лівому і правому каналах, але і по центральному і тиловому каналах, з метою створення
об’ємного звуку і спецефектів (surround канал). Це створює ефект «заглибленості».
Лівий і правий канали (Lt і Rt прийнято називати в системі матричного кодування)
обмежують усі частоти вище 7 кГц і нижче 100 Гц.
При декодуванні лівий і правий канали подаються на відповідні гучномовці, як
правило, в незмінному вигляді. Канал ефектів отримують, віднімаючи Rt з Lt
(перевертаючи фазу), за допомогою фільтрів частот 100 Гц – 7 кГц, що дозволяє значно
зменшити шум і створити невелику затримку (від 20 до 100 мс у залежності від
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приміщення). Після цього сигнал йде на гучномовці. Затримка необхідна для
суб’єктивного поділу центрального і surround каналів.
У цій системі матричного кодування присутній ефект Хааса – якщо один сигнал
приходить трохи пізніше іншого і звучить трохи голосніше, то сигнал, що приходить
раніше, маскується і людина його практично не сприймає.
Розкодування і подальша обробка центрального каналу вимагає застосування
нетривіальних підходів. Інженери Dolby використовували ще набір логічних схем. Під
час діалогу рівень сигналу в бічних каналах знижується, але виникає проблема при
відтворенні одночасно з діалогом музичного супроводу. У проміжках між фразами –
музика, що слугує сприйняттю діалогу є тихим фоном. Для «гармонійного» спільного
відтворення музики і мови до правого каналу підмішують лівий в протифазі і навпаки.
В інших ситуаціях успішно застосовують техніку заглушення сусідніх каналів.
Наприклад, під час фільму необхідно виділити звук, який переважає над іншими (звук
вибуху, пострілу, удару тощо). У цьому випадку, декодер заглушає звук сусідніх каналів
надаючи звуку (вибуху, постріл, удар тощо) велику спрямованість. Нині глядач може не
тільки спостерігати динаміку дії, що відбувається на екрані, але й сприймати на слух
рухи персонажів і об’єктів, перевагу звуків. Маркетингові дослідження доводять, що
у кінопрокаті вибирають для показів кінотеатри, обладнані системою Dolby Stereo.
З 1979 р. кодування здійснювалося за модифікованою технологією Sansui QS, спочатку
розробленою для квадро. Поділ між каналами при цьому становив 8 дБ. У 1979 р.
компанія змінила технологію кодування, завдяки чому поділ між каналами зріс до
15 дБ. Смуга частот, однак, так і залишилася обмеженою (від 100 Гц до 7 кГц). Нині у
світі діє близько 40 000 кінотеатрів, обладнаних системами Dolby Stereo.
У 1992 р. компанія Dolby представила новий цифровий формат – Dolby Digital
(Dolby AC-3). Сталося це на прем’єрі фільму «Batman returns» («Повернення Бетмена»).
На 35-мм плівці разом з двома оптичними аналоговими доріжками, в просторі між
отворами перфорації, розмістили цифровий оптичний запис. Таким чином,
шестиканальний звук кодується в єдиний цифровий потік, при відтворенні він
декодується, посилюється і подається на шість каналів і канал низькочастотних ефектів
LFE (Low-Frequency Effect). Звукова інформація в кожному з 6-ти каналів окрема і не
залежить від інших каналів. Канали розділяються між собою за рівнем плюс / мінус
50-60 дБ. Така система каналів отримала позначення 5.1 – 5 каналів з повним частотним
діапазоном від 3 Гц до 20 кГц, і один низькочастотний працює в діапазоні від 3 до 120 Гц.
Передача великих масивів цифрових даних, які представляють собою звук, вимагає
застосування спеціальних алгоритмів стиснення, кодування і, відповідно, подальшого
декодування і відновлення інформації. У Dolby Digital використовується алгоритм
кодування AC-3. Базова швидкість цифрового потоку становить при цьому 384 кбіт на
секунду. Стиснення даних здійснюється з втратами від 9: 1 до 16: 1. У результаті, за
якістю, Dolby Digital перевершує аналогові формати.
Наступним кроком естетизації звуку стало впровадження системи Dolby Digital
Surround EX. До шести каналів Dolby Digital додався центральний тиловий канал, що
відповідає конфігурації 6.1. Додатковий канал кодується матричним способом –
записується в протифазі в лівий і правий тилові канали. Lucasfilm запропонувала
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застосувати до нової системи свій адаптивний THX декорелятор. Таким чином,
використвують восьмиканальну конфігурацію 7.1. Процес відтворення в такій системі
виглядає таким чином: після декодування шести каналів за допомогою матричного
декодера виділяється сьомий канал, після цього до роботи підключається декоррелятор,
розмежовує сьомий канал на два. Система отримала назву Dolby Digital Surround
THX EX.
Наступний напрямок естетизації звуку пов’язано з винаходом компанії DTS (Digital
Theatre System), яка запропонувала однойменний формат. Уперше його було
представленио в 1993 р. у фільмі «Jurassic Park» режисера Стівена Спліберга. У розробці
формату активну участь взяв сам Спілберг, а також компанія Universal, що є
співвласником DTS. Нині існують дві системи DTS – одна для кінотеатрів, інша – для
домашніх користувачів. Ці дві системи суттєво різняться щодо способів кодування та
ступеня стиснення і якості звуку. Варіант DTS для кіно передбачає формат звуку, що
записується на CD-ROM, а на плівці записується синхросигнал, а також дві аналогові
звукові доріжки. DTS використовує шестиканальний звук 5.1. Також може
застосовуватися і восьмиканальна конфігурація 7.1. DTS використовує алгоритм
компресії apt-X100, який було розроблено компанією Advanced Processing Technology
(передача високоякісного звуку у телефонній мережі ISDN і алгоритм apt-X100 було
розроблено саме для телефонного зв’язку). Компанія DTS адаптувала його для
використання в багатоканальному звуці. У DTS кодуються п’ять незалежних каналів
розрядністю 16 біт і з частотою дискретизації 44.1 кГц. Шостий сабвуферний канал
підмішують до surround-каналів, частота становить 80 Гц. В основі алгоритму apt-X100 –
спосіб кодування ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation).
Наступний рівень естетизації звуку пов’язано з упровадженням системи DTS 96/
24, яку було представлено у 2001 р. Вона призначена для кодування звуку на побутових
носіях, в основному на DVD. Використовується алгоритм стиснення Coherent Acoustcs.
Система дозволяє кодувати багатоканальний звук з частотою дискретизації 96 кГц і
розрядністю 24 біт. DTS 96/24 застосовують на носіях DVD-Audio як додаткову
фонограму. Закодований звук розташовують у відеогалузі диска таким чином, що він
може бути відтворений на будь-якому DVD-програвачі. Інколи для його відтворення
потрібен спеціальний програвач DVD-Audio. Система сумісна з декодерами DTS
попередніх поколінь, але у цьому випадку звук, закодований у новому форматі, буде
розкодовуватися з частотою дискретизації 48 кГц.
Наступний рівень інформатизації та естетизації звуку пов’язано з матричними
форматами DTS-ES, DTS-ES 6.1 Matrix, DTS-ES 6.1 Digital і NEO-6.
Так, в системі DTS-ES також, як і в Dolby Digital Surround EX, матричним способом
кодується додатковий шостий канал в правий і лівий surround-канали. Виходить
конфігурація 6.1. У DTS-ES вона найбільше використовується для домашніх кінотеатрів.
Системи отримали назви DTS-ES 6.1 Matrix (для кінотеатрів) і DTS-ES 6.1 Digital
(для домашніх кінотеатрів). Для домашніх систем DTS представила систему NEO-6,
що дозволяє також, як і Pro Logic II, отримувати 5-ти і 6-ти канальний звук приміщення,
при прослуховуванні треків, закодованих у форматі Dolby Stereo і у звичайних
стереоформатах.
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Отже, інформатизація та глобалізація життя, ідеї постмодерну вплинули на перехід
до нового рівня естетизації звуку, як в концертному, театральному, так і кіно- мистецтві.
Якщо раніше комунікативність естетичної свідомості розглядали як необов’язковий
шлях від генія до натовпу, то на нині все більше розуміють принципові новації
комунікативної природи естетичної свідомості та значущість естетики звуку. Новітні
засоби мультимедіа сприяють розвитку засобів теле- та аудіокомунікації по аудіоканалах,
відеоканалах і комп’ютерних мережах тощо.
Основним фактором при виборі інформаційних технологій як засобів естетизації
звуку має бути їхній потенціал. На рівень естетизації суспільства та мистецтва впливають
економічна й технологічна ситуація в країні, та їх поширеність і визнання у світі.
Таким чином, величезна кількість фактів, наведених прикладів щодо естетизації
звуку в сферах мистецтва показують необхідність створення й розширення
мультимедійних засобів в галузі звукорежисури та акустики.
Література:
1. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания
Серена Киркегора. / Гайденко П. П. – Москва : Искусство, 1970. – 247 с. 2. Медведев Е. В.
Nuendo 3 для музыкантов. Секреты виртуального звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова –
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 448 с. 3. Мєднікова Г. С. Ціннісноадаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 /
Мєднікова Г. С. – Киев, 2005. – 36 с. 4. Петелин Р. Ю. Звуковая студия в PC. / Р. Ю. Петелин,
Ю. В. Петелин. – Санкт-Петербург : «BHV-Санкт-Петербург», 1999. – 240 с.
5. Петелин Р. Ю. Музичний комп’ютер. Секрети майстерності. / Р. Ю. Петелин,
Ю. В. Петелин – Санкт-Петербург : БХВ-Санкт-Петербург, Арліт, 2001. – 608 с.
6. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация / А. П. Садохин. – Москва : ИНФРА-М,
2004. – 288 с. 7. Севашко А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное
руководство. / Севашко А. В. – М. : Додэка XXI, Альтекс, – 2007. – 432 с. 8. Череповська Н. І.
Психологічний аспект художнього сприймання творів мистецтва / Н. І. Череповська //
Вісник КНУКіМ. Педагогіка. Вип. 12(2), ч. 2 : матеріали між нар. наук.-практ. конф.
[«Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля»]: доповіді та
повідомлення. – Київ : Видав. центр «КНУКіМ», 2005. – 182 с. 9. Шеллинг Ф. В. Й. Философия
искусства [Текст] / Ф. В. Й. Шеллинг. – Москва : Маятник, 1966. – 321 с. 10. Welsch W.
Estetyka poza estetyka tlum. K. Guczalska / W. Welsch – Krakow : Universitas, 2005. – 245 c.

156

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ЯК НОВЕ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ

УДК 7.011:[7.022.8 + 7.071.1] ”312”
Ничай Людмила Романівна,
викладач кафедри індустрії моди
Київського національного університету культури і мистецтв

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ ЯК НОВЕ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ
У статті розглядаються нові мистецькі осередки – арт-резиденцій, причини
їхнього виникнення, потенціал, роль, призначення. Проведено аналіз існуючої в
Україні аналогічної практики з метою її вдосконалення.
Ключові слова: арт-резиденція, стейкхолдери, аніматори культури, сталий
розвиток, культурний ландшафт, «додаткова вартість» мистецтва.
В статье рассматривается арт-резиденции как современное культурнохудожественное явление: потенциал, роль, назначение и причины его возникновения.
Проведен анализ существующей в Украине аналогичной практики с целью ее
совершенствования.
Ключевые слова: арт-резиденции, стейкхолдеры, аниматоры культуры,
устойчивое развитие, культурный ландшафт, «прибавочная стоимость»
искусства.
In the article considered the art-residence as a modern cultural and artistic
phenomenon: the potential role, purpose and its root causes. Analysis of existing in
Ukraine similar practice in order to improve it.
Key words: art residence stakeholders, animators of culture, sustainable
development, cultural landscape, «added value» of art.
Разом зі зміною в Україні пострадянського авторитарного способу управління на
демократичний, однією із важливих сфер перебудови стало мистецтво, зокрема нові
практики організації життя творчої спільноти – арт-резиденції. Їх діяльність в орбіті
постійних форумів і конгресів організацій та альянсів за підтримки ЄС, інституцій, що
розробляють стратегії розвитку культурних мобільних проектів, виявила значний
потенціал цих утворень, їх потребу та актуальність в сучасному мистецькому світі. Про
масштабність явища арт-резиденцій свідчать рапорти для побудови глобальних стратегій
та ефективної роботи, наприклад, «Working Group Of Eu Member States Experts On
Artists’ Residencies» (ЄС), «TheAllianceofArtistsCommunities» (США).
Призначення та потенціал культурних проектів і центрів, пов’язаних із артрезиденціями, у деякій мірі відобразили праці таких авторів як О. Балашова, Л. Тарасов,
О. Чурсін. Вони розглянули арт-резиденції на тлі роботи, будинків культури та пленерів
як інструментів культурних змін на теренах колишнього СНГ. Канадська дослідниця
Лора Кенніс, яка зосередила увагу на європейських та американських резиденціях, їх
сталому розвитку, розглянула їх як трендову модель, а Джеф Олсон розглянув
безпосередньо роль митців у розвитку історії. Ця стаття має на меті аналіз сучасного
феномену арт-резиденцій, на діяльності яких нині будуються стратегії розвитку
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мистецтва більшості європейських країн. Вивчення зарубіжного досвіду діяльності
окремих проектів, альянсів та об’єднань є винятково важливим для порівняння з
аналогічними практиками в Україні.
Завданнями статті є з’ясування причин виникнення та формування арт-резиденцій
в Європі та Україні, їх культурно-мистецька функція й суспільно-громадська роль.
Поняття «арт-резиденція» з’явилося досить давно, ще на поч. 20-го ст., це були
перші покровительські проекти, коли окремих митців запрошували благодійники пожити
у їх маєтках. Починаючи з 60-х рр. з’являються резиденції для митців у селах та
містечках, що покликані стати місцем підготовки громади до соціальних змін. На основі
тенденцій народжених у 70–80-х рр. побудовано концепції багатьох сучасних програм
для проживання художників. У 90-х закладено перші обмінні програми між різними
віддаленими країнами для налагодження культурної дипломатії та взаємопідтримки.
Актуалізувався рух міжнародних резиденцій у 2000-х рр. завдяки інтернет технологіям.
З появою доступу до інформації змінилася парадигма явища. Проект пропонує роль
художнику, а художник може обрати серед запропонованого актуальний для себе
контекст. Нині художник має призначення у конкретному місці [3].
Назва спонукає до чіткого призначення «художника» у конкретному «місці» і надає
особливого значення процесу творчості, а не кінцевого результату у вигляді твору
мистецтва. Таке відношення відрізняє арт-резиденцію від «арт-кемпів» і пленерів.
Завданнями останніх було створення нових творів чи серій для подальшого
експонування чи реалізації, під покровительством фондів чи меценатів [14].
Дієвими агентами у певних локаціях є митці, котрі виконуючи свою безпосередню
роль, стають аніматорами культури, що накладає певну відповідальність. Зазначимо,
що термін «аніматори культури» – визначення для людей мистецтва та менеджерів
культури, що несуть позитивні зміни партисипативними методами [13].
Нині існує всесвітня мережа арт-резиденцій, що підтримуються такими
організаціями як TransArtist, RESartist,Resources for artists, Partners & networks, Alliance
of Artists' Communities, DutchCulture, GAI, IGBK, Finnish Artists' Studio Foundation, SCCA
– Ljubljana. Вони допомагають у менеджменті та просуванні інформації у світовій
мережі міжнародним резиденціям, а також митцям з різних континентів знаходити своє
місце призначення. У багатьох матеріально успішних країнах існують внутрішні асоціації
арт-резиденцій, що є членами міжнародної спільноти. Малі країни чи економічно
відсталі, об’єднуються за географічною приналежністю, на базі вищеназваних
організацій. Існують такі інституції: China Residencies (Китай), Finnish Artists’ Studio
Foundation (Фінляндія), Touring Artists (Німеччина), artinresidence.it (Італія), AIR-J
(Японія), AiR Platform NL (Голландія та Фландрія), residency-network iberoamerica
(Латинська Америка), Nordic Culture Point (країни Північної Європи), ArtResideRUS
(Росія), Art Servis (Словенія), Art Motile (Іспанія), artistsinresidence.ch (Швейцарія),
Arts Residency Network (Тайвань), Alliance of Artists’ Communities (США) [9]. Попри
це у кожному регіоні планети існують Грантові програми та культурні фонди, що
опікуються матеріальною частиною існування та діяльністю арт-резиденцій, надають
гранти митцям свого регіону для подорожей чи матеріально заохочують приїжджати
іноземців. Вищеперераховані установи, у співпраці зі спілками митців, приватним і
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державним сектором культури працюють на різноманітних форумах і конгресах над
побудовою стратегій розвитку міжнародних і мобільних проектів.
З огляду на те, що резиденції для митців вимагають немалих матеріальних вкладень,
особливо ті, які передбачають одночасне перебування кількох митців, чи в результаті
продукт, у їх організації мають бути зацікавлені певні інституції – так звані
«стейкхолдери» – фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності
організації.
Митці в цьому випадку виконують певні ролі, за які готові платити стейкхолдери.
Варто зазначити, що існують і такі резиденції, у яких найбільш зацікавленими є самі
митці.
Щоб віднайти зацікавлені сторони у митцях-резидентах, розглянемо потенціал
резиденцій за призначенням у певному місці. До прикладу, Cheng Long Village у Тайвані
– резиденція відбувається щороку у квітні-травні, триває 25 днів, художника
запрошують для роботи над проектом, у якому передбачені певні умови і гонорар у
розмірі 2 тис. доларів США. Cheng Long Village – рибальське містечко, яке забезпечує
80 % виготовлення морепродуктів країни.Узв’язку з масовим виловом молюсків, їх
очисткою та виготовленням напівфабрикатів у містечку з’явилася екологічна проблема
– накопичення промислового сміття у вигляді гір мушель і різноманітних поліетиленових
виробів. Вирішуючи свою екологічну проблему місцева влада за підтримки міжнародних
фундації екологічної освіти у країнах Азії «Kuan-Shu Educational», запровадила програму
резиденцій, що передбачає створення тимчасових об’єктів зі вторинної сировини та
одночасно задіює школярів для виховання екологічного мислення. Митець, що
приїздить у резиденцію виконує роль учителя, залучаючи дітей і волонтерів до
створення об’єктів. Основне завдання художника створювати твори мистецтва з
нетривалим терміном життя, аби усе створене «як квітка, розквітало і перецвівши,
поверталося у природу, не завдаючи їй шкоди» [4].
У цьому випадку стейкхолдерами проекту є фундація «Kuan-Shu Educational» та
місцева влада, бізнес і громада містечка, і звичайно художник. Роль резиденції можемо
означити як просвітницьку та ековідповідальну. Роль митця лагідними методами, а саме:
через творчість нести всесвітньо важливі коди, тобто виконувати роль аніматора
культури. Нерідко в ролях арт-резиденцій зустрічаються глобальні цілі і зрозуміло, що
для цього обирають найефективніші інструменти – аніматорів різних медіа. Мистецтво
таким чином набуває «додаткової вартості»– використовуємо економічний термін, що
означає вартість, яку набуває продукт у процесі виробництва від стану сировини до
продукції готового до споживання, «вартість» як ціннісне судження про мистецтво.
Місцева спільнота отримує чисте довкілля та покоління, що відчуватиме
відповідальність за власне містечко. Місцевий бізнес отримує додаткову рекламу. Діти
отримують освіту, досвід міжнародного спілкування та вихід з культурної ізоляції.
Митець може реалізувати свій проект із глобальними цінностями.
Доволі розповсюдженим явищем в останніх десять років є арт-резиденції, що
організовуються освітніми закладами, розвиваючи потенціал співпраці науки і
мистецтва, однією з таких є «Cambridge sustainability residency», що заснована групою
зацікавлених людей зі спільними цінностями у 2010 р., а перші діалоги провела у 2013 р.
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Основною ідеєю організаторів стали слова Маршалла Маклуена, канадського
філософа та філолога, автора Комунікаційної теорії, з книги «Розуміння медіа» (1964):
«Я думаю, що мистецтво, є найбільш значним, як лінія роси, система раннього
попередження, якій завжди можна довіряти, аби пояснити старій культурі, що з ними
починає відбуватися» [11]. Мається на увазі так звана «точка роси», що допомагає
передбачати погоду, з якою він порівнює сучасних митців, що можуть стати
попередженням про майбутнє, яке нас чекає. У продовження Джеф Олсон у статті «The
Artist аs Distant Early Warning System», пише: «Митці часто будучи попереду свого
часу не сприймаються сучасниками, бо «шукають, що смердить, уже тоді, коли інші не
вловили й запах», «Матеріал з сьогоднішніх заголовків є вміст вчорашніх полотен,
фільмів, романів і музики. Страх надмутованих вірусів? Перечитайте якось роман
Майкла Крайтона або перегляньте екранізацію «Врус «Андромеда» тридцятирічної
давності» [5]. Тобто, резиденти тут працюють як метеоцентр, візуалізуючи майбутнє.
Резиденція виникає досить природньо у Кембриджі, адже саме тут є можливість
налагодити міжнародний діалог між науковцями та митцями, бо цьому сприяє наявність
одного з найвідоміших університетів у світі, а також відомої Кембріджської мистецької
школи, заснованої у 19-му ст. Освітні заклади, використовуючи свій
потенціал,забезпечують резиденцію науковцями та кураторами, і відповідно, результати
діалогів не залишаються лише у стінах галерей, а стають корисними знаннями для
поширення принципів «сталого розвитку» серед дослідників, біологів, економістів та
інших експертів. Сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє
потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти
свої власні потреби [7].
Питання «сталого розвитку» – це гуманітарна сфера, котра орієнтована на реальну
ситуацію та проблематику того чи іншого місця. Для опрацювання поля проблем
найефективнішим є аналітика в області культури, адже «культура» є сумарний продукт
усякої діяльності у соціумі. Митці та аніматори культури – найчутливіша частина соціуму,
бо працюють зі смислами і рефлексують на реальність. Вони мультидисциплінарні у
своїх дослідженнях. У співпраці з вузькопрофільними спеціалістами чи експертами такі
дослідження набувають прикладної цінності. Результати спільних науково-культурних
досліджень можуть стати основою для побудови стратегії розвитку як окремих міст,
країн так і міжнародних спільнот.
Наступним прикладом переосмислення ролі митця та «доданої цінності» мистецтва
обрано арт-резиденцію в іспанському селіВальє-де-Лос Педроес у годині їзди на північ
від міста Кордова і є межею між областями Андалусія та Естремадура,що простягається
на заході країни на кордоні з Португалією. Це одна з найменш населених областей
країни.
У 2010-му р. тут з’являється некомерційна організація – «La Fragua», що ставить
своєю метою розвиток мистецтва в сільській місцевості та підвищення соціального
контексту, в якому вона знаходиться. Куратори резиденції намагаються поєднати наукові
дослідження, створення і експонування мистецтва. Проекти, котрі обираються для
реалізації, завжди містять експеримент художника з навколишнім середовищем.
Протягом існування центру мистецтва та міжнародних художніх проектіввідбулося
понад 150 резиденцій художників, численні виставки, спектаклі, громадські заходи,
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великі навчальні програми. «La Fragua» – організація, що позиціонується частиною
соціальних змін в Іспанії, в довгостроковій трансформації культурного ландшафту і
нагадує суспільству про потенціал мистецтва – збагачувати реальність і «готувати
громадян до свободи». Розташована вона у монастирі Санта-Клара, що побудований
15-му ст., площею в 7 000 кв. м, що визнаний найважливішою пам’яткою історії та
архітектури в провінції Кордоба. Окрім студій для митців на території функціонує
відкритий простір понад 350 м для творчості, діалогу та експансивного зв’язку. У
селищі дуже відкриті до колабораційних проектів громадяни та спільноти, що є
досягненням п’ятирічної діяльності резиденції.
У березні 2014 р. за підтримки Посольства Норвегії у Мадриді,засновники «La
Fragua» відкрили «Combo» – ще один некомерційний простір уже в обласному центрі, у
містечку Кардова з метою ініціювання позитивної і довготривалої платформи для
міжнародної співпраці. Тут іспанські художники працюють над спільними проектами з
іноземними резидентами.
Місія «Combo» полягає у тому, щоб виходити за межі надання можливостей для
художників, що працюють у рамках спільного проекту, стимулює їх ідеї та створювати
досягнення для громадськості; громадськість має відкритий доступ до процесів
створення, щоб мати змогу «почути голоси інших культур зі всього світу» [6].
Місія обох центрів резиденції – збагатити культурний ландшафт території, що є
позбавленою туристичного інтересу іноземців, а внаслідок цього малонаселена, з
невисоким рівнем добробуту населення та соціальними проблемами у вигляді
безробіття.
Організатори запрошують митців творити на красивих та цінних як історично так і
архітектурно територіях, але непопулярних. На сьогодні ці населенні пункти з’являються
на культурній карті світу. Інформація про них розміщена на пошуковому порталі
ТрансАртіст.
За подібними принципами працює «Arquetopia» – арт-резиденція у Мехіко.
«Arquetopia» є некомерційним фондом сприяння розвитку та соціальної
трансформації через освітні, мистецькі та культурні програми. Організація унікальна,
із сучасним, міждисциплінарним і міжнародним підходом у таких програмах. Художники
співпрацюють із місцевим бізнесом, державними та приватними установами та
громадськими організаціями.
Основною метою Фонду є сталий розвиток, що досягається завдяки
впровадженню чотирьох принципів викладених в усіх програмах і заходах: суспільна
свідомість, загальна відповідальність, інновації та локальні мережі розвитку.
«Arquetopia» прагне до створення міцного позитивного впливу на суспільство,
стимулюючи економічний розвиток, створюючи робочі місця і робить свій внесок у
збереження історичної, художньої та культурної спадщини. Резиденція не надає
стипендій, проживання там платне, але надає доступ до бібліотечних фондів та архівів,
дає можливість навчатися традиційним ремеслам і досліджувати мистецтво та культуру
Мексики безпосередньо спілкуючись з її носіями. Фонд підтримує молоді місцеві
музичні гурти [2].
Розглянуті вище резиденції тримають курс на розв’язання соціальних та
екологічних проблем. Для порівняння розглянемо ситуацію у ЄС та у США.
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У листопаді 1996 р. у стародавньому місті-портуПровіденсу Род Айленді під
керівництвом Brown University та RhodeIsland School of Design, Альянс Спілок
Художників провів триденний симпозіум «American Creativityat Risk.»
На той час поєднання термінів «американське» та «загроза» було достатньо
провокативними, але митці, куратори, менеджери, освітяни, дослідники, меценати та
бізнес все ж зібралися обговорити проблему – зниження інтересу до мистецтва та
культури взагалі від держави та глядачів. На симпозіумі обговорювали майбутнє, а саме:
яким американське мистецтво переступить поріг наступного тисячоліття.
На симпозіумі було поставлено такі завдання: визначити характер творчості в
історії, психології та культурній термінології; виміряти значення творчості для здоров’я
і зростання американського суспільства; визначити соціальні фактори, які сприяють
або перешкоджають творчості, дітей і дорослих; представити нові, інноваційні стратегії
заохочення процвітання американського мистецтва, викласти ці ідеї в план дій з
відновлення творчості в якості пріоритету в державній політиці, культурі, філантропіїта
освіті [10, c. 27].
У результаті за двадцять років роботи кількість арт-резиденцій у США зросла до
трьох сотень. Альянс став організацією об’єднання всіх можливостей у цій області як
для американських митців, так і для програм резиденцій.
У той же час у Європейському Союзі відбувалося аналогічне нарощування
кількості арт-резиденцій, алез досить конкретними завданнями сприяти гостинності,
добросусідству та толерантності, що було підтримано на міждержавному рівні. Такі
завдання були відповіддю на попередження розгортання міжнаціональних і
міждержавних конфліктів, що мають місце у багатокультурному об’єднанні, з різним
рівнем економічного розвитку. З 2010 р. працює окремо створена комісія, що об’єднує
експертів та альянси для вирішення головних проблем уже не нового явища артрезиденцій.
Нині випливають на поверхню проблеми, пов’язані з надто високими вимогами
до соціальної ролі резиденцій, і тому починають досліджувати новий потенціал для
митців, аби їм було цікаво приїжджати у свої «місця призначення».
У 2011-му році було сформульовано напрацювання комісії у довіднику «Policy
Handbook On Artists Residensies (European Agenda For Culture Work Plan For Culture
2011-2014)». Цільовими групами цього Довідника є люди політики, а саме: національної,
регіональні та місцеві органи влади в державах-членах ЄС, культурні організації (у тому
числі художників резиденції) в державах-членах і в третіх країнах, практиків, потенційних
спонсорів і приватного сектору. Мета цього довідника – забезпечення аналізу «вартості
художників-резидентів» і визначення прикладів успішних практик. У ньому також
розглянуті останні тенденції, переваги і фактори успіху для інформування політиків і
практиків якнайкраще підтримувати і розвивати програми резиденцій у 21-му ст. [8].
Арт-резиденції у всьому світі мають дуже різноманітні локальні ролі та задачі,
що стосуються глобальної політики. Але найцікавішим є інтерес митців у цих процесах.
Над цими питаннями розмірковувала комісія з питання арт-резиденцій, розробляючи
стратегію розвитку культури ЄС до 2014 р.
Вони розділили резидентів на дві цільові групи: студенти, що після навчання їдуть
аби розпочати свою кар’єру художника; професійні художники, які всередині кар’єри
роблять перерву.
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Професія художника не ставить у пріоритет надмірну публічність. Експерти
визначили чотири основні переваги резиденцій для художників:
– зосередження на проекті у віддаленому місті від звичних соціальних зобов’язань;
– можливість отримати стипендію чи гонорар;
– генерація нових перспектив безпосередньо у контексті, який цікавить;
– створювати проекти на основі досліджень, що є актуальним трендом у мистецтві
нині.
У свою чергу українські митці, що відвідували іноземні резиденції, міжнародні
симпозіуми та пленери, заохочені такою практикою стали єдиними зацікавленими
особами у створені аналогів в Україні. Щодо практики резиденцій із соціальним
потенціалом, можемо виділити три основних: фонд культурних ініціатив «Ізоляція»,
приватна майстерня-резиденція «Музичі» та Арт-резиденція у Івано-Франківську.
У 2015 р. відбувся пілотний проект у Вінниці під назвою Культурно-мистецька
резиденція «Над Богом».
Перша резиденція в Україні з’явилася дев’ять років тому. Її заснувала художниця
Алевтина Кахідзе в своєму будинку в невеликому селі Музичі під Києвом. Після
навчання у художній академії Яна Ван Ейка у Нідерландах, провівши близько трьох
років у різних європейських резиденціях, повернулася в Україну й організувала власний
простір для проживання іноземних митців, аби «подорожувати не покидаючи свого
будинку».
Проект Алевтини – міжнародний, тут бувають художники не лише з України, але з
усього світу. Її резиденти стають носіями унікального знання про контекст. Вони
перетворюються на медіаторів, які працюють краще будь-якої пропаганди, тому що їх
історії завжди живі та зворушливі. Їхні роботи з Музичів потрапляють у музеї та на
міжнародні виставки [12].
За дев’ять років існування резиденції у Музичах відбувалися зустрічі, виставки
Алевтини та її друзів, на які запрошували всіх жителів села та гостей з Києва. Іноземці,
що живуть в Музичах переконані, що таке відбувається у кожному українському селі.
Продавці, бібліотекарі та жителі села, що безпосередньо контактують із резидентами,
почали вивчати англійську, художницю запросили викладати малювання у школі.
У резиденціях пишеться «нова історія Музичів» – саме так називався проект резиденцій
дев’ять років тому.
Ще одна міжнародна резиденція, про яку варто згадати, існувала в донецькій
«Ізоляції». Платформа культурних ініціатив запрошувала в Донецьк різних художників,
пропонувала їм зануриться в нове середовище, а потім розповісти про те, що вони
побачили і зрозуміли, у своєму проекті.
Ольга Балашова у своїй статті на інтернет порталі «Українська Правда» пише:
«Результат роботи однієї з таких резиденцій для фотографів під керівництвом Бориса
Михайлова, що проходила в 2012 р., нині має особливе історичне значення. Її
учасники створили художній архів-опис міста Донецька напередодні катастрофи, до
якого ми ще не раз будемо звертатися в майбутньому, в пошуках відповідей на складні
питання [12].
Організатори ставили за мету побудувати альтернативне місце розвитку культури
поза директивними установками у місті. Нині Платформа перебуває у Києві та проводить
архітектурні резиденції у Маріуполі.
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Арт-резиденція в Івано-Франківську з’явилася у 2014 р. на базі організації «Тепле
місто», що вибудовує стратегію розвитку культурного ландшафту нічим не примітного,
але з давньою історією та архітектурою міста, що знаходиться неподалік культурної
столиці – Львова.
Арт-резиденція є частиною стратегії, що дозволяє ставити місто на рівень
прогресивного культурного центру. У резиденції відразу ж привезли кілька відомих
польських аніматорів, що реалізують свої проекти у різних куточках світу. Перший
проект пройшов у форматі «Конгресу рисувальників» під керівництвом автора – Павла
Альтгамера, і це започаткувало діалоги серед різних об’єднань і звичайних глядачів.
Івано-Франківськ з’явився на туристичній карті України. Завдяки участі у міжнародних
конкурсах і культурних форумах про місто знають у Європі, туди хочуть потрапити
більшість з іноземних експертів, що приїжджають в Україну з культурною місією.
Проект «Тепле місто» проводить так звану «джентрифікацію» провінційного міста.
Щодо пілотного проекту культурно-мистецької резиденції у Вінниці, то можемо
з упевненістю сказати, що то прогресивний крок у розвитку культурних проектів, бо
відбувалася вона за підтримки не лише Посольства Швейцарії, котре зацікавлене
тематикою дискусій, а й місцевої влади, що сприяла організаторам. Організатором став
«Кризовий медіа-центр» у партнерстві з «Конгресом активістів культури». Місцем
проведення обрано Вінницю, бо саме це місто позиціонується як найпрогресивніше в
Україні.
«Вінниця – маленька модель великої України, де пострадянське несвідоме часто
перемагає усвідомлений вибір європейського вектора розвитку. Тут дійсно є затишна
манірність провінційної Європи: педантично чисті тротуари і громадський транспорт,
який точно за розкладом курсує радянськими вулицями і проспектами, широту і масштаб
яких все ще можна розгледіти за кількістю рекламних поверхонь. Але, як це зазвичай і
буває в провінції, декларована відкритість усьому новому найчастіше існує тут лише
на словах» ? так характеризує локацію Ольга Балашова [12].
Основною метою резиденції було на прикладі одного проекту розробити механізм
вирішення нагальних суспільних проблем засобами мистецтва. Проект проходив у трьох
площинах: візуальна, інтерактивна та дискусійна. Темою всіх резидентів та учасників
була «декомунізація», що після прийняття законів 2015 року призвела до варварського
нищення творів мистецтва, поки про них не було уточнень. Працюючи над темою
декомунізації, резиденти, учасники та гості працювали над поняттями «постсовєтське»,
«радянська свідомість», «утопічність» та «ідентифікація», в основному напрацьовуючи
партисипативний спосіб вирішення проблем взамін на застарілий директивний. Уже нині
сформовано так звану «дорожню карту» для розповсюдження набутого в резиденції
досвіду. Заплановано презентації та воркшопи із її застосування у трьох містах зони
АТО, де ця проблема стоїть найгостріше.
Головні досягнення резиденції: публічний простір для місцевих дискусій та
вуличного кінотеатру, який перейняла після проекту вінницька активна громада, а
головне, перші кроки співпраці з владою.
Отже, аналіз візій і завдань різних арт-резиденцій та досліджень комісій, що
займаються розвитком мобільних проектів у різних країнах, дає змогу стверджувати:
арт-резиденція – це один з інструментів для подолання деяких суспільних проблем,
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зокрема екологічних, економічних, соціальних; проекти резиденцій є медіаторами
культурних змін і побудови стратегій сталого розвитку,таким чином проекти створені в
умовах резиденцій, набувають «додаткової цінності» завдяки їх соціальному потенціалу;
митці у резиденціях отримують ексклюзивний досвід і можливості для розвитку власних
проектів, вони виконують роль аніматорів культури у кожному новому місці.
В Україні лише починають з’являтися арт-резиденції з аналогічними завданнями,
запозиченими з іноземного досвіду. Поки у нас немає асоціації чи робочої групи, котра
могла б займатися підтримкою подібних проектів, але є аналогічні проблеми та інтерес
окремих організацій і митців до реалізації програм арт-резиденцій із соціокультурним
потенціалом.
Матеріали статті можуть бути використані при написанні проекту нової артрезиденції, при визначенні візії, завдань та очікувань від резидентів.
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ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ КИТАЙСЬКОГО ШОВКУ І ЙОГО
ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІЗЕРУНКІВ
У статті розглядається взаємовплив орнаментальних мотивів китайського
та європейського, у тому числі й українського, шовку в період XVIІI – на поч. ХХ ст.
Охарактеризовано явище шинуазрі, простежено його прояви у виробництві
європейського шовку означеного періоду. Дослідження проведено на матеріалах
музейних колекцій Китайської народної республіки.
Ключові слова: шовк, Шовковий шлях, орнамент,шинуазрі, гаптування, вибійка.
В статье рассматривается взаимное влияние орнаментальных мотивов
китайского и европейского, в том числе и украинского, шелка в период XVIІI – нач.
ХХ в. Охарактеризовано явление шинуазри, прослежено его проявления на
производство европейского шелка указаного периода. Исследование проведено на
материалах музейных коллекций Китайской народной республики.
Ключевые слова: шелк, Шелковый путь, орнамент, шинуазри, золотное шитьё,
набойка.
In the article the mutual ornamental motifs of Chinese and European, including
Ukrainian silk during the XVIII–XX centuries. The characteristic phenomenon of
chinoiserie, traced its manifestations in the production of European silk definite period.
The study was conducted on materials of museum collections People's Republic of China.
Key words: silk, Silk Road, ornament, shynuazeri, sewing, printing.
Загадковий Схід завжди приваблював увагу європейців. Це захоплення почалося
ще в часи «відкриття» Піднебесної західними місіонерами й купцями. Створений ними
образ був настільки яскравий, що спонукав європейців до колекціонування, а в
подальшому до копіювання та наслідування китайської мистецької стилістики. Вплив
східного мистецтва на європейське простежується ще з часів італійського Ренесансу;
справжній розквіт цього захоплення збігається з епохою Нового часу.
Одним з китайських секретів, яким жадали заволодіти європейці, була технологія
виготовлення шовку. Шовк вже давно вважається особливим видом матерії, він тримає
прохолоду влітку й тепло взимку. Тканина добре піддається фарбуванню кольоровими
барвниками. Це дуже сильний, стійкий до гниття матеріал. Зовнішній вигляд і краса
привозної матерії спричинили в Європі «шовковий бум», коли правителі країн вважали
сприяння розвитку шовківництва державною справою. Шовку Китаю, Японії, ПівденноСхідної Азії і, частково, процесам виробництва шовкової нитки,присвячені глави книги
Г. Бернхама «Китайський шовк» (Торонто, 1959), Шовковому шляху – розділи
дослідження І. Франка та Д. Бронстон «Шовковий шлях» (Оксфорд, 1986) [7].
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Інший масив наукових праць стосується впливу Китаю на розвиток європейської
культури. Зарубіжні автори видають барвисті альбоми, присвячені «китайським»
мотивам. Історик мистецтва Д. Джекобсон у своїй книзі «шинуазрі» («Chinoiserie»,
2001) розглядає «китайський стиль» як напрямок, який активно розвивався і в XIX та
XX ст. Проте це лише ілюстративний альбом, який представляє багату візуальну
інформацію. У низці вітчизняних і зарубіжних праць розглядаються передумови та
еволюція східного впливу на європейську моду XVIІI – поч. ХХ ст., але текстилю,
зокрема шовку, не приділяється належної уваги.
Мета статті – розкрити специфіку орнаментальних мотивів китайського шовку та
їх вплив на формування європейського декоративно-прикладного мистецтва.
На початку китайської історії шовк використовувався тільки для одягу
імператорів, але в подальшому він поширився на всі верстви суспільства. Із шовку
китайці робили не лише тканину, а й папір, струни для музичних інструментів, сітки для
риболовлі. У Національному музеї історії шовку в м. Ханджоу зберігаються кам’яні
таблички доби неоліту із зображенням сцен збору шовкових коконів на деревах. Про
давність цього ремесла свідчать й інші знайдені підтвердження. Навесні 1926 р. молоді
китайські археологи проводили в провінції Шаньсі розкопки пам’ятки кінця кам’яного
віку і серед артефактів, яким більше 5,5 тис. років (культура Яншао), вони знайшли
половинку кокона шовкопряда з рівним краєм. Повідомлення про це найдавніше
свідоцтво розведення шовкопряда швидко облетіло весь світ і викликало довгі
суперечки в китайських і міжнародних археологічних спільнотах. А 1958 р. в Хучжоу, у
південній прибережній зоні провінції Чжецзян, на розчищеному під ріллю ділянці землі
були знайдені предмети культури Лянчжоу (датовані 2 750 р. до н. е.), серед яких
виявилися фрагменти шовку і виробів з нього (стрічки, нитки, одяг), пізніше віднесені
до 3 000 до н. е. (5 000 років тому), та кокон шовкопряда. Так було встановлено, що
люди в епоху Лянчжоу вже володіли технологією виготовлення шовку [4].
Протягом тривалого періоду від епохи неоліту до династії Чжоу 1 100–771 рр.
до н. е., китайці були унікальними у світі в своєму розумінні шовківництва і виробництва
шовку. Тільки у VI–V стст. до н. е., торгові каравани стародавніх кочових племен
перейшли дикі пустелі Євразії, в результаті чого китайський шовк потрапив на Захід і
був покладений початок Шовкового шляху [4].
Екзотичний китайський декоративний стиль з часом став дуже популярним по всій
Європі. Торгівля шовком є одним з важливих чинників у поширенні стилістичного руху,
відомого під назвою шинуазрі або шинуазері (від фр. chinoiserie) – дослівно
«китайщина». Цей рух виражався у пристрасті до середньовічного китайського
мистецтва і використання його мотивів в європейському живописі, декоративноприкладному мистецтві, костюмі, в оформлені садово-паркових ансамблів XVIII ст.
Інтер’єри в китайському стилі, оформлені китайськими виробами, намагались
створити у своїх маєтках представники вищої знаті та дрібні дворяни. Так звані
«китайські кабінети» чи «фарфорові кімнати» (в яких зберігалися і демонструвалися
колекції китайських виробів, головним чином фарфору) були облаштовані у багатьох
палацах XVIІI ст. (у Франції, Німеччині, Австрії, Італії, Голландії, Швеції, Росії).
Китайські мотиви і вироби в оформленні інтер’єрів поєднувалися з європейською
стилістикою рококо, тобто тут не йшлося про дослівне копіювання китайських зразків.
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Китайська тематика використовувалася й у декорі шпалер, гобеленів, ширм,
парасольок, віял. Втілення шинуазрі в європейському костюмі відобразилось у першу
чергу в тканинах, декорованих китайськими мотивами – зображеннями імператорів,
танцівниць, драконів, пагод, рослин (орхідеї, півонії, лотоси), з асиметричним рисунком,
особливому крої рукавів «а ля пагода», наближеному до китайських пагод, запозичених
формах взуття (туфлі мюлі без задника), різноманітних аксесуарах китайських форм
(віяла, гаманці, парасольки), декорованих китайськими сюжетами і рослинною
орнаментикою [1, 17]. Це були яскраві, соковиті візерунки, різко відрізнялися від
загальних тенденцій рококо, як відомо, тяжів до пастельних тонів.
Широкої популярності набув китайський стиль у Франції. За свідченням Лафонтена,
Людовик XIV 1667 р. після ознайомлення із серією естампів німецького гравера
Атанасіуса Кіршера наказав обтягнути стіни внутрішніх апартаментів у Версальському
палаці розкішними тканинами, привезеними з Китаю, а також з’являвся на маскараді в
костюмі наполовину перському, наполовину китайському [9].
Першовідкривачем китайського стилю у Франції став художник Жан Антуан Ватто,
продовжувачем його традицій в галузі шинуазрі став Франсуа Буше. Стилю його творів
властивий грайливий еротизм йяскрава виразність. Художником було виконано велику
кількість гравюр, які згодом стали важливим джерелом мотивів шинуазрі у французькій
сюжетній вибійці.
У текстилі з тканим малюнком спостерігаються ті ж тенденції – стиль шинуазрі і
арабески, останні набагато рідше зустрічаються, ніж на тканинах з друкованим
малюнком. Це пояснюється тим, що технологічно тонко опрацьовані малюнки було
легше виконати у техніці друку.
В Англії також почали робити так звані «домашні» сукні на китайський зразок.
Ймовірно, східний текстиль сприймався європейською свідомістю радше як придатний
для спокійного домашнього відпочинку, ніж для певних церемоній. У творах
французьких художників сюжети запозичені з розповідей мандрівників і літературних
творів. Хибна інтерпретація стає причиною для формування напряму в мистецтві,
заснованого на фантазії.
Завідомо неправдиві стереотипи про Китай були сформовані вже в середині XIV
ст. під враженням від творів так званих «хибних мандрівників», які детально передавали
у своїх творах неймовірні подробиці життя Піднебесної, але при цьому ніколи не бували
в Китаї [3]. Тому художники-орнаменталісти змішували найрізноманітніші сюжети.
Знання про Далекий Схід досить довгий час були мізерними, плутаними, із великою
домішкою фантазії [9].
Розглянемо детальніше найпоширеніші китайські орнаменти та їх вплив на
декорування Європейських тканин (у тому числі України). Нижче проаналізовані
символи, що використовуються на шовкових тканинах XVIІ–ХХ стст. з колекцій музеїв
Китайської народної республіки (Національний музей історії шовку м. Ханджоу,
Пекінський інститут фешен технологій. Музей етнічного костюму, Музей шовку при
Шовковій фабриці м. Пекін).
Дракон (довгий ) займав центральне місце в китайській міфології, є одним з
дванадцяти тварин китайського зодіаку. Він живе в горах або в морі, і може літати в
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небесах. На відміну від образу європейських драконів, китайці уявляли цих міфічних
істот добрими, благородними і милостивими до людей. Тому в китайському мистецтві
дракон символізує доброзичливість, процвітання, довголіття і продовження життя.
Стародавні китайці вірили, що дракон приносить дощ, хороший урожай і родючість.
Сіамські дракон і фенікс представляють союз чоловіка і жінки. Коли дракон зображався
на жовтому тлі і мав п’ять кігтів, він символізував імператора [6]. Дев’ять драконів з
п’ятьма кігтями на лапах могли зображуватися тільки на імператорському вбранні.
Зелено-блакитний дракон був символом імператорської династії Хань. На шовку
створювалися спеціальні гаптовані нашивки, якими потім прикрашали одяг імператора
і весільне вбрання наречених [6]. Символ дракона був популярний на Сході не тільки в
Китаї. У Музеї турецького й османського мистецтва у Стамбулі представлена священна
книга Отоманського періоду (ХVІ ст.) і фарфорова ваза із зображенням дракона досить
подібного до китайських.
У Європі цей символ набув поширення у XVIІ–XVIІI стст., але втратив своє
початкове значення. Золотих драконів часто зображали на домашніх сукнях або халатах
[2, с. 267].
Під час правління династій Тан і Сун китайське шовкове мистецтво зазнало
трансформації, спустилось, так би мовити, з небес на землю: ранні шовкові візерунки
Китаю – уявних небесних тварин, замінили природні зображення квітів, птахів, комах і
метеликів, ще пізніше вони перейшли в сцени мирського життя під час династій Мін і
Цин.У різних видах мистецтва Китаю та Японії досить поширеною була традиція
зображати метеликів, які символізували красу буття, ніжність і вразливість, радість і
тепло. У Китайській міфології метелик також є символом довгого життя, тому що
другий символ метелика (
) має точно таке ж звучання, як ієрогліф ( ), що означає
80 років. Слід зазначити, що символ метелика був поширений майже у всіх народностей
Китаю, не залежно від їх географічного розташування, різниться тільки техніка
декорування тканини. Одяг заможної верхівки суспільства оздоблювався гаптуванням
шовковими та золоченими нитками по шовку, просте населення наносило зображення
фарбами на шовк за допомогою воску і глиняних дощечок. Самобутньою є техніка
оздоблення тканини народності Мяо, представники якої робили аплікації із шовку, які
переводили на основну тканину. Символ метелика поширився у Європі в XVIІI ст., їх
зображали на гобеленах у «райських садах» разом із різноманітними пташками. На
території України такий символ особливо не поширився і зустрічався переважно на
привезених китайських тканинах. Зокрема, український етнограф та мистецтвознавець
М. Новицька у своїх записах згадує про зразок китайської тканини з метеликами 1777 р.
[12, с. 4].
У китайській традиції кожний місяць року був пов’язаний з певною квіткою:
хризантема – символ осені, дика слива – зими, півонія – весни, лотос – літа. Квітка
хризантеми у китайській традиції означає десятий місяць за місячним календарем.
Хризантема цвіте пізно, перед зимою і символізує людей, які гідно тримаються,
незважаючи на негаразди і спокуси. У китайській мові хризантема позначається
символом «назавжди» (
), і, таким чином означає «довголіття», через схожість у
вимові. Зазвичай для зображення хризантем використовували різні відтінки рожевого
кольору.
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Лотос вважається священним символом буддизму (один з восьми сприятливих
символів), що представляє чистоту і відчуженість від мирських турбот. Тому Будда
часто зображується сидячим на лотосі. Лотос означає сьомий місяць місячного
календаря. Це слово вимовляється схоже до слова гармонія ( ), тому має ще один
прихований сенс – «безперервної гармонії» [6]. Стебло лотоса і лотос стручок зображені
разом символізують сімейну гармонію і сексуальний союз. Квітка нарцису в китайській
традиції є символом невмирущості, оскільки нарцис (shuixian
) з китайської мови
буквально перекладається як «вода безсмертна».
Гранат є важливим символом китайського шлюбу. Гранат (
) означає шостий
місяць місячного календаря. Його численне насіння є зразком родючості [4].
Гранатовий візерунок – один з найбільш поширених орнаментів спочатку в східному, а
потім і в західноєвропейському мистецтві. Символ граната був досить розповсюджений
на Сході. Його активно використовували в Персії, Ірані. Використання його зображення
пов’язують із культом зороастрійської богині Анаїд. На Вірменському нагір’ї вже у
період Урарту (IX–VII ст. до н.е.) в образі Священного древа шанували зображення
граната. Взагалі гранат традиційно займає особливе місце у вірменському
образотворчому мистецтві та вірменській культурі. Цей мотив найбільш часто
зустрічається в орнаментальних композиціях в архітектурі, живописі, книжковій графіці,
кераміці, різьбі по дереву, вишивці тощо [10, с. 210].
У християнстві символ граната отримує значення небесної любові, божественного
благословення, що сходить до старозаповітного розуміння граната як знака любові і
знака божої благодаті. Червоний сік граната символізує кров священномучеників, а
безліч насіння, укладеного в єдину оболонку, втілюють ідею соборності, символізують
людей, об’єднаних у церковну громаду [10, с. 213]. Гранатовий візерунок з’являється в
XV ст. на важких шовкових, оксамитових і «оббивних» тканинах, створений за східним
зразкам в Італії. Пізніше, у XVI–XVII стст. поширюється в Європі, де візерунок став
зображуватися також на лляних і бавовняних тканинах. Плід граната стає символом
єдності світу в множинності його проявів. Різноманітність стилізацій символу граната
в Європі XVI–XІХ стст. вражають своєю химерністю і фантазією. Наприклад, на
французькій шовковій тканині XVI ст. представлено практично не змінений малюнок
гранату, хоча цікавою є ідея зображення насіння безпосередньо на закритому плоді
[12, с. 6].
На італійських тканинах сильно помітний східний арабський вплив. На
венеціанських матеріях XV ст. можна простежити еволюцію зображення символа
граната. Плід граната трансформується із звичайного традиційного зображення
(поширеним був саме малюнок трьох плодів гранату на одній гільці) у казковий квітучий,
але в той же час, розкритий плід [12, с. 3, 4, 5, 11]. В українському гаптуванні символ
граната набуває ще більшої стилізації, наприклад,на гаптованій тканині 1674 р., де
представлено зображення симетричного дерева із розкритими плодами, які є лише
натяком на плід граната [11, с. 13].
Дерево півонія (
) в китайській традиції означає третій місяць за місячним
календарем і символізує довговічність, вірність, щастя і вічну красу. Через те, як росте
ця квітка, як іноді подвоюється, півонія, здавалась китайцям схожою на грошову монету
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і, таким чином, стала символом процвітання і багатства. Півонію у Китаї називали
«квіткою багатства і почестей». Кольористика китайської півонії яскрава і насичена,
європейські зразки мають пастельні, приглушені кольори [4].
Журавель ( ), як вважають китайці, доживає до вельми похилого віку, і тому є
символом довголіття. Біле пір’я журавля також асоціюється зі старістю. Міфи описують
духів і безсмертних, які їздять на журавлях. Кажуть, що душі померлих, здійснюють
мандрівку до небес на журавлиних крилах. Образ журавля вишивали на одязі високих
державних чиновників. Іноді пара цих птахів символізувала гармонійний шлюб [5]. Павич
символізує красу і гідність, а також прагнення до миру і процвітання. Стародавні китайці
вважали, що один погляд павича може зробити жінку вагітною. Китайський фенікс –
міфічна птиця, що постає з попелу, втілює радість і мир. Дракон і фенікс, зображені
разом, символізують щасливий і гармонійний союз. Для посилення енергетики китайці
вишивали на шовку золотими нитками подвійного фенікса. Зразки таких тканин є у
фондах Національного музею історії шовку в м. Ханджоу. У Європі китайський фенікс
перевтілився у зображення фазана, яке стало знаком побажання сили, краси і вищого
блаженства. Фазанів, як і інших пташок, зазвичай зображали на гілках дерев у «райському
саду».
Слід відзначити, що наприкінці XVII – на поч. XVIII стст. у художній практиці Китаю
і європейських країн спостерігається активний взаємний вплив. Від XVIІ ст. європейські
країни починають направляли зразки орнаментів, які вони хотіли би бачити на тканині,
до Китаю, й експортують велику кількість китайського шовку, особливо текстиль із
малюнками, тканини з ручним розписом текстилю та вишивки. У Національному музеї
історії шовку м. Ханджоу представлена експозиція шовкових тканин династії Цин
(1644–1911), які виготовлялись виключно для експорту в Європу. Хоча таким чином,
європейські орнаменти також почали з’явилася на китайському шовку внутрішнього
вжитку, наприклад, великі квіти, які були широко відомі під назвою «великі західні
квіти».У китайській художній культурі популярність копіювання західних зразків була
пов’язана, насамперед, з особливим ставленням до подібного процесу: у Китаї
копіювання вводиться в ранг оригіналу і сприймається з ним нарівні [3].
Наприкінці ХІХ ст. європейські ткацькі верстати та верстати для розмотування
шовку були імпортовані до Китаю, що стало ще однією віхою у культурному обміні.
На території України у період другої половини ХVII–XVIІІ стст. були популярні
китайські шовкові тканини, головним чином «золочені» (з металевою ниткою), відомі
з кінця 2-го тис. до н. е. епохи Хань. Широкого поширення набули шовкова «камкакитайка» (російська назва), різні види оксамиту (шовкова основа) тощо. Китайський
шовк був дешевший за європейський, крім того, китайські майстри досить успішно
адаптували зовнішній вигляд тканини до смаків імпортерів. Набуло поширення в Україні
й мистецтво гаптування по шовку (вишивка металевими нитками різного ґатунку –
сухозліткою, канітеллю, а також шовковими нитками). Ця техніка стала відома з
найдавніших часів у Китаї, Індії та Ірані. В Україні вона була уподобана заможною
верхівкою для оформлення одягу, кінського опорядження, побутових і культових речей,
вироби виконувались у палацових і монастирських майстернях [13, с. 1].
З шовковими тканинами пов’язується розвій ансамблів костюму давніх українців,
виникнення специфічних технік золотного шиття – золотошвейництва-ґаптування, поява
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предметів народного одягу, без яких важко уявити собі становлення нашої нації, в
менталітеті якої укорінені певні естетичні та мистецькі пріоритети. Тло матерії
називалося «землею», а золоте чи срібне ткання або ж квіти по тлу іменувались
«травами» [14, с. 64]. Розповсюдженню таких вишивок між народом у великій мірі
сприяла українська старшина, яка вивозила такі зразки з-за кордону. Тут вони спочатку
копіювались руками панночок і паній задля окраси речей хатнього вжитку та
священницьких облачень, що дарувалися у церкви для відпущення гріхів. А потім
наймані й підневільні працівниці, виконуючи подібну роботу, прокладали далі шляхи
для більш широкого розповсюдження таких вишивок у народних колах [8, с. 19–20].
Рослинні мотиви західноєвропейських і східних тканин (в тому числі з Китаю) та
килимів, які були поширені у побуті заможної верхівки всіх європейських країн мали
значний вплив на розвиток національних мотивів. Український народ також брав і
перероблював ті декоративні елементи, які відповідали його смаку, традиціям й мали
певну спільність з місцевими рослинами. Такі орнаментальні мотиви, як наприклад,
зубчастий лист, тюльпаноподібні квіти, махрова троянда-розетка, гвоздика, стилізований
так званий ананас (на наших землях, можливо, трансформувався у будяк), гранати,
метелики та ін. можна назвати всесвітньовідомими, оскільки ми їх бачимо не тільки на
привізних речах, але і на національній продукції. Проте всі ці мотиви набувають
своєрідних форм у залежності від їх традиційної трактовки і сполучуваності в кожного
народу, а також відповідно до епохи та стилю.
При аналізі музейних матеріалів Музею етнічного костюму в Пекінському
інституті фешн-технологій вражає схожість орнаментів шовкових вишивок китайських
народностей Мяо та Лі з українськими вишивками. Ці етнічні групи населяють значну
територію у південно-центральній частині Китаю, в тому числі поселення у провінціях
Гуйчжоу, Хунань, Юньнань, Сичуань, Гуансі, Хубей і Хайнань.Шовкове ткацтво
народності Лі, як правило, включає в себе вишивання, вишивання візерунком, вузлове
фарбування (у давнину називалося фарбуванням зав’язаним вузлом), батік (нанесення
візерунків на тканину за допомогою воску) та інші народні технології. У провінції
Хайнань у кожному селі народності Лі можна побачити спідниці-барила, національні
куртки і головні убори, візерункові шапки, кольорові стрічки, прикраси на груди, пояси,
сумки, різнокольорові ковдри, настінні прикраси тощо.
Майстерність вишивання у народності Мяо полягає у тому, що різнокольоровими
нитками вишивають візерунки з національною специфікою на хустках, поясних ременях
і підкладках одягу. Візерунки на вишивці зроблені в основному у вигляді геометричних
фігур, свастик, хреста тощо. Головна особливість – це підбір і поєднання кольорів, а
саме яскравий контраст білого візерунка на синьому тлі, червоного з жовтим на білому,
червоного на чорному тощо. Трапляються на таких вишитих речах і геометричні
орнаменти притаманні слов’янській міфології. Вони дуже прості: кружальця, трикутники,
ромби, кривульки, лінії, хрести (прості й подвійні).У китайській традиції сварга (свастика)
являє собою той же хрест, але в динаміці, уособлюючи собою рух. Свою назву сварга
отримала від санскритського слова «свастя», що трансформувалося у слово «щастя»,
а означає «вхід у Небеса». Цікаво, що китайський стародавній ієрогліф «щастя»
пишеться у формі сварги [6].
Як і в українській вишивці, широко використовуються символи плідності. Вони
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уособлюють рожаницю, що народжує дитину. Зазвичай це чотирикутник чи ромб із
чотирма W-подібними ногами(символізує ноги жінки, розставлені у колінах під час
народження дитини). У середині трикутника може знаходиться хрестик, що позначає
плід, що виходить з лона, народження Сонця, дитини. У китайських вишивках в середині
зображають чотири маленьких чотирикутники – символ плідності, родючості.
Поєднання рожаниць в орнамент, де руки однієї є одночасно ногами іншої, у
слов’янській міфології означає народження чотирьох сезонних сонць: зимового
Коляди, весняного Ярила, літнього Купала, осіннього Мира. Подібні поєднання, де
елементи одного є частинами іншого, відомі на території України з трипільської
культури. У китайській традиції символи плідності не поєднуються, а складають
ланцюговий орнамент із чергуванням двох кольорів, можливо, це символізує чоловіче
та жіноче начало.
Отже, виходячи з вищенаведеного, варто констатувати, що контакти Китаю з
країнами Європи в період XVIІI – поч. ХХ ст. стали важливими механізмами культурного
впливу. Поширення моди на мистецтво й образність Китаю, у т. ч. на орнаментальний і
вишитий шовк, спричинило численні наслідування та запозичення в європейській
художній культурі й моді, і спричинило до розвитку нових для Європи ідей. Але цей
вплив був не односторонній, китайці не тільки переймали європейські орнаменти і
малюнки, а й обмінювалися досвідом у сфері виробництва та ткацтва шовкових тканин.
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ІНТЕГРАТИВНА ПАРАДИГМА ПРОЕКТНИХ КОНФІГУРАЦІЙ
ШОУ-БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ АРТИЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ
У статті аналізуються інтегративна парадигма, яка залишається
домінуючою та існує в різних теоріях як проект, арт-проект, шоу-бізнес в контексті
артизації в іншокультурних, іншохудожніх вимірах буття, а також менеджмент
в мистецтві. Харатеризуються ознаки видовищності та сценічного втілення образу
в естраді та шоу-бізнесі, мас-медіа як інтегративний простір арт-проектів.
Визначаються стратегії здійснення бізнес-плану та просування шоу-продукту на
ринок.
Ключові слова: шоу-бізнес, естрада, видовище, сцена, мистецтво.
В статье анализируются интегративная парадигма, которая остается
доминирующей и существует в различных теориях как проект, арт-проект, шоубизнес в контексте артизации в инокультурных, инохудожественных измерениях
бытия, а также менеджмент в искусстве. Харатеризуються признаки
зрелищности и сценического воплощения образа в эстраде и шоу-бизнесе, массмедиа как интегративное пространство арт-проектов. Определяются стратегии
осуществления бизнес-плана и продвижения шоу-продукта на рынок.
Ключевые слова: шоу-бизнес, эстрада, зрелище, сцена, искусство.
In the article the integrative paradigm, which remains dominant and there are
different theories as design, art design, show business in the context of a inshokulturnyh
standards, inshohudozhnih dimensions of life and management of art. Harateryzuyutsya
features entertainment and stage embodiment of the image in stage and show business,
media space as an integrative art projects. Identify strategies the implementation of
business promotion plan and show the product to market.
Key words: showbiz and pop music, spectacle, stage, art.
Нині настала пора говорити про іншохудожній простір естради, або про
іншокультурний вимір видовища, зокрема видовища естрадного, котре в екранних видах
мистецтва набуває конфігурації шоу. Більше того, шоу-бізнес має дві моделі свого
визначення – менеджментську, маркетингову, яка пов’язана саме з бізнес-технологіями
і з просуванням товару на ринок, і арт-технологію, де шоу як видовище має свою
поетику, специфіку і, більше того, одвічну структуру видовищності, що належить різним
культурам як їх національна складова. Актуальність визначення шоу-бізнесу в контексті
арт-практик поп-культури та проектного виміру продюсерської діяльності обумовлена
тим, що шоу-бізнес переважно вивчається як реальність менеджменту та маркетингу
мистецтва
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Арт-проблемами шоу-бізнесу та поп-культури займаються А. Дугін, Т. Косцов,
З. Калініна, М. Мозговий, М. Переверзєв, М. Поплавський та ін., але ще не достатньо
визначена його проектна складова в контексті мистецьких практик постмодернізму
[1; 2; 3; 5].
Метою статті є визначення інтегративної парадигми, яка залишається домінуючою
та імпліцитно існує в різних теоріях як проект. Проект, здійсненний у певний період
розвитку культури і простору як видовищний атракціон, який формується на підставі
проектування. Цей проект виглядає досить безструктурно, але нашим завданням є:
–специфікування проектних конфігурацій шоу-бізнесу в контексті артизації;
–характеристика мистецьких адеквацій шоу в іншокультурних, іншохудожніх
вимірах буття;
–можливості поширення естрадного сценічного мистецтва як його сучасна
інноваційна технологічна реальність.
«Шоу» з англійської перекладається як «видовище», «показ», одна із форм
артизації, як своєрідний спектакль, театралізоване видовище, котре супроводжується
відображенням суспільних у культурних артефактах життя: політичних зібраннях,
художніх конкурсах, телевізійних іграх, врученням різних нагород тощо.
«Арт» (від англ. аrt – мистецтво) нині розуміється так само широко, як «поп»,
«пост», як складові, що виглядають своєрідними універсаліями. Родові слова, такі як
«культура», «мистецтво», позбуваються свого сенсу, а сама конфігуративність дефісної
форми написання виглядає як перевага саме предикату, тобто арт-бізнес, шоу-бізнес
майже ототожнюються. Звичайно, артизація має власну технологію, пов’язану з
менеджментом, технологію ринкових відносин, але, якщо втрачається вигляд мистецьких
реалій, то взагалі втрачається сенс шоу.
Можна вважати, що шоу-бізнес як артизація видовища є насамперед масовою
формою мистецтва. А масовість має свої конфігурації, які презентуються формою
публічності як відкритого простору, насиченого рекламаціями, всіма іншими
технологіями бачення, де видиво стає структурованим і дозованим, тобто має свої
зазначенні рамки і межі в часовому просторі. Важливо, що шоу-бізнес дуже тісно
поєднується з телевізійними шоу, які мають вже досить структуровану специфіку: токшоу, політичні шоу, мистецькі шоу, ігрові шоу.
Але якщо йдеться про шоу на екрані в рамках телевізійних форматів, то, звичайно,
естрадна реальність тут виглядає святковою, насиченою, сконцентрованою і, в принципі,
має вже достатньо формульну означену реальність.
Арт-бізнес, або шоу-бізнес, не можна розуміти лише як спрощену
мультивидовищну картинку, він має свої досить розгорнуті й структурні реалії, які
формуються поступово. Саме на терені естрадного виконавства в Україні вони теж
набувають своїх достатньо яскравих та індивідуальних ознак. Цікаво, що проблема
шоу пов’язана з так званим нічним життям. Вона більше орієнтована на той вільний час
і простір, коли людина не просто може відволіктися від проблем, а має свою специфіку
занурення в темряву, занурення в той небуттєвий простір, який розглядається як хаос,
те, що формується із темного як світлоносний колір, як рухи, як зображення, як вся
конфігурація шоу-бізнесу.
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Тобто сцена і артисти – це вже та формула, яку ми бачимо в естраді. Але, якщо в
естраді переважає саме артист, а сцена стає маніпулятивним простором розширення і
звуження під його ногами як простір культури, то в шоу центром, або епіцентром,
формоутворення видовища стає не артист, а сцена, сцена як агресивний атрактор, тобто
смислоозначенний фрагмент буття, в якому артист не самостійний, а здійснює
театрально-сценічну діяльність як певний діалог, мізансцену, гру, єднання з іншими
артистами, з іншими учасниками дії, події. Зрозуміло, що ця сцена зовсім необов’язково
має бути аналогічною театральній.
Музична поп-культура, особливо останні її форми, наприклад, хіп-хоп, реп, які
виконуються на підставі цифрової модуляції простору і часу, виходять за межі
формально означених видовищних атракторів. Вона стає вже змодельованою як штучна
сцена, як штучний простір і час. Так, поп-зірка як екранний феномен, як віртуальний
феномен стає лише опорою на особистість, на вокал, на танок, на всі засоби артизації й
театралізації простору, який може бути цілком умовним і штучним. Поп-зірка не є сама
реальність, не є сама особистість, а є певною симуляцією реальності. Її може не існувати
насправді в тому вигляді, в якому її створили продюсери і режисери. Але на екрані вона
переконує, що саме такою і є.
Якщо розглядати шоу-бізнес в контексті бізнесу, то його формування пов’язане з
ринковими відносинами, які входять у культурний простір вже після 60–70-х рр.
Зокрема, лише тоді, коли виникає розгорнута інфраструктура ринкового простору
презентації, мас-медіа (телебачення й інші форми рекламації поп-культури), потік
бізнесових відносин стає пов’язаним із виникненням засобів трансформації та
інформації як цінний товар. Ця індустрія пов’язана з продажем магнітних касет, дисків,
іншої продукції, екранний простір також стає елементом продажу. Все спонукає до
визначення шоу-бізнесу як певного розгорнутого і структурованого типу надання послуг
з рекреаційних потреб.
Рекреація тут розуміється в широкому значені цього слова як креативний простір,
простір єднання з видовищем, шоу, поп-зіркою, який піднімає людину над буденністю
і дає можливість формування цієї реальності шоу як певного арт-проекту. Сама по собі
така реальність не пов’язана лише з рекламними засобами та з екранними засобами
трансформації й інформації. Вся концертна естрада раніше називалася дивертисментами,
що визначається всіма видами естрадних концертів: театральна естрада, камерні
спектаклі, театри мініатюр, кабаре, кафе-театри, а також мюзик-холи з численним
виконавським складом з надзвичайно гострою означеною і, більш того, насиченою
сценічною технікою презентацій видовищ. Перед нами виникає досить розгалужена
сітка сфер діяльності шоу-бізнесу, які потребують своїх особливих сфер здійснення
самого бізнесу.
Важливо зазначити, що на відміну від бізнесу, який існує в інших сферах культури,
у шоу-бізнесі виникають своєрідні відносини, де головну роль визначає автор або
виконавець, що надає шоу-індустрії високого рівня тип персоніфікації. Але вся ця
персоніфікація зорієнтована на здійснення видовища. Можна стверджувати, що
продюсери, імпресаріо, менеджери, промоутери та інші продуценти шоу-бізнесу
відіграють велику роль у здійсненні цього продукту, що передусім персоніфікується
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поп-зіркою – людиною, яка фактично і є брендом, котра просувається на ринок як
особистість.
Це надзвичайно цікавий аспект. Тому так часто плутають естраду і шоу-бізнес.
Проте домінативною в естраді є сама персональність комунікацій, а в шоу-бізнесі –
видовищні форми афектації цієї комунікації. Вона здійснюється там і там, але сам акцент
на видовищність належить шоу-бізнесу. Якщо розглянути виробництво шоу-продукту,
то, звичайно, шоу-продукт виникає як шоу-проект, як арт-проект, в якому визначаються
певні реальності: фінансовий блок, організаційно-правовий, творчо-керівний, а також
піар-блок.
Сюди можна додати рекламний блок, а також блок, пов’язаний з медіаплануванням. Але все це розширить сфери шоу-бізнесу до безкінечності. Піар-блок
певною мірою поєднує в собі форми рекламації та медіа-планування. Важливо, що
фінансовий блок залучає інвесторів і відповідає за всю сферу, яка несе в собі
найголовніше – прибуток. Якщо не буде прибутку, то бізнес не буде існувати.
Якщо розглядати фінансовий блок, то тут визначаються такі субструктури:
інвестори, спонсори, фінансові директори й фінансовий менеджер. Інвестори і спонсори – це
допоміжний контингент, задіяний у програмі шоу-бізнесу. Це можуть бути продюсери
ТБ-компаній, радіостанцій, які допомагають і разом із тим мають частку фінансового
прибутку з проекту. Фінансовий директор – це своєрідний координатор, експерт і разом
людина, яка відповідає за те, де взяти інвестиції, як їх правильно просунути на
технологічні лінії арт-проекту і як зберегти фінансовий потенціал до його завершення.
Сам проект має життєвий цикл, залежить від багатьох обставин. Він може
продовжуватися, регенеруватися, мати інші назви і, таким чином, створювати
перманентну нескінченність. Усім відомо, як шоу-зірки кидають сцену, потім знову
повертаються, потім знову кидають, потім раз десять знову повертаються. Це все
стратегія перманентного повернення, яке нагадує перманентне повернення в
ритуальному просторі етнокультури.
Можна стверджувати, що у цьому випадку модель етнокультури як повернення,
циклічність як безкінечний міф свята й разом ритуал і буденна свідомість, повсякденне
буття, яке піддається формульній реальності циклу, певною мірою залежить від того
фінансового простору, на який направлені формульність і циклізм.
Фінансовий менеджер визначає і якоюсь мірою структурує діяльність продюсерів
і стає координатором проекту в плані сегментації, селекції потоків фінансів до всіх
виконавців. Правовий блок – це величезна проблема, яка поки ще мало означена через
те, що у нас інтелектуальна власність мало захищена. Але тут варто зазначити, що робота
виконавчого продюсера, директора групи, менеджера, юриста, а також концертного
директора, який виконує обов’язки директора під час концерту, – це достатньо розгорнута
реальність, що відповідає за інтелектуальну власність, за творчий продукт як імідж,
який має свої правові зони убезпечення. У цьому просторі діють певні виконавці.
Виконавчий продюсер є помічником генерального продюсера. Він вирішує проблеми
управлінського, фінансового і творчого характеру. Директор групи бере участь у всіх
справах, пов’язаних із гастролюванням та виконанням арт-проекту. Менеджер веде всі
домовленості й регулює роботу групи в різних сферах її презентації: зйомки відеокліпів,
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гастрольна діяльність тощо. Юрист бере безпосередню участь у вирішенні правових
питань, якщо вони виникають на підставі конфлікту між учасниками проекту або між
роботою групи і тим середовищем, в якому вона працює. Гастрольний директор
організовує концерти і керує проектом «по горизонталі».
Величезну групу персоніфікованого набору арт-бізнесу становлять саме артисти.
Саме задля них здійснюється все це. Головне – розробити образ та імідж артиста.
Потрібно, щоб існував артист-постановник, режисер-постановник, сесійні музиканти,
яких спеціально запрошують під час турне – таким чином виникає колектив, що
змінюється, формується під час проекту.
Арт-проект – це та шоу-реальність, або видовищна реальність, яка збирає колектив
на певний час, а потім виникає новий колектив артистів, а також авторів, котрі пишуть
музику, вірші до пісень вже для іншого проекту [3].
Якщо ранній тип естради був зорієнтований на поп-музику, яка не потребувала
нотних записів, презентацій у нотаційній формі (арт-сценарії, арт-інсценування, певна
картосхема і субмодель діяльності всіх структур), то нині видавництва розробляють
своєрідні бізнес-плани, які виглядають як певні арт-феномени проектування.
Видавництва випускають не лише книги, а й диски, формують смаки, несуть у собі
інтерв’ю. Часто це відеопродукція, що входить до процесу арт-бізнесу і шоу як артпроекту, артизації поп-культури у самому широкому сенсі її розуміння.
Відомою є номінація «саунд-продюсер». Він вирішує питання технічного
характеру із забезпечення музичного матеріалу, визначає стилістику, наводить зв’язки
з дизайнерами і певною мірою відповідає за шоу-продукт як конкретний результат, який
може мати абсолютно різні форми бізнес-виконання.
Значним компонентом шоу-бізнесу є етично-моральний клімат просування шоупродукту на ринок. Сама етика менеджменту у бізнесі свідчить проте, що успішне
просування шоу-проекту на ринок, діяльність продюсера, шоумена, режисера та інших
генеративних продуцентів арт-проекту має нести в собі достатньо толерантну і разом
визначну реальність.
Можна стверджувати, що єднання мас-медіа і друкованої інформації стає засадою
потужного консалтингу, який створює саме інтегративний простір арт-проектів. Усі
фірми існують, працюють не окремо одна від одної, а у достатньо структурованому
просторі. Таким чином, робота естрадних артистів має щороку підтримку
продюсерських агенцій, які проводять проектний шоу-бізнес як певну артизацію і
театралізацію простору музичної поп-культури України.
Варто зазначити, що на поч. 90-х рр. майже всі структури шоу-бізнесу та діяльність
провідних промоутерів і продюсерів поєднувалися з їх концертною діяльністю. Вони
були своєрідними фігурами, що не виділися в бізнес-структурі. Вони здійснювали
естрадну концертну діяльність, інколи самі співали, організовували процес, і лише
згодом виникала інфраструктура музичного шоу-бізнесу у вигляді своєрідних агенцій,
продюсерських центрів або фірм звукозапису, виробництва відеокліпів, структур
технічного забезпечення виникає не відразу і непросто.
Проблема розгорнутої інфраструктури виникла в просторі популярної музики
України на межі ХХ–ХХІ стст. Вона має передусім визначатися як певна матриця шоу-
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бізнесу, яку ми намагалися означити, і як певна стратегія театралізації сценічного
простору, що веде до інтенсифікації видовищності як такої, до інтенсифікації видовища
як структури, тобто культурного арт-феномену.
Це потребує інтелектуалізму, освіченості. А поки що ми знаходимося на стадії
запозичень прийомів, екстенсивного розвитку, який пов’язаний із розгортанням навичок
по горизонталі. Наступний крок – це інтенсифікація, коли не просто якийсь продюсер
«розкручує» співачку, а коли сама ментальність створює те поле музичної поп-культури,
де виникає розмаїття імен, що виникають не спорадично і не під тиском «розкручування»,
а як своєрідний діалог фольклорного типу, де виконавці і слухачі творять одне шоу,
один образ, одне видовище. І саме це є прерогативою, ознакою і фундаментальним
принципом шоу-бізнесу як арт-проекту.
Визначення інтегративної парадигми, яка залишається домінуючою та імпліцитно
існує в різних теоріях як проект, арт-проект, що розуміється буквально як «кинутий
вперед», як певне передбачення реакції аудиторії в часі. Проект, здійсненний у певний
період розвитку культури і простору як видовищний атракціон, який формується на
підставі проектування. Це медіа-проектування, проектування public ralations, рекламне
проектування, мистецьке, режисерське – все це разом і є шоу проект. Тобто, шоу-бізнес
недооцінює роль свого національного менталітету і більше орієнтований на
«розкручування» і технології, пов’язані з містифікацією поп-зірками. Але з часом
виникнення інтелектуальних колективів, більше того, національно заангажованих,
просування національного шоу-продукту і шоу-проектів на мультикультурний ринок
допоможе подолати ситуацію закріпачення українського шоу-бізнесу.
Поп музика має передусім визначатися як певна матриця шоу-бізнесу і як певна
стратегія театралізації сценічного простору, що веде до інтенсифікації видовища як
структури, тобто культурного арт-феномену.
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Стаття присвячена аналізу символів, які застосовувалися в добу модерну.
У статті розкриваються зміст символів і самобутність їх прояву в польській сецесії.
Розглянуто систему спеціальних засобів і прийомів для передачі прихованого змісту
в творчості митців тієї доби. Існуюча проблема – передати за допомогою символів
ідею художнього твору, – яскраво розкривалася у художників сецесії в Польщі.
Аналіз цих художніх робіт дає змогу побачити як символи впливають на свідомість
глядача.
Ключові слова: символ, сецесія, модерн, метелик, бабка, павич, образ, значення
образу.
Статья посвящена анализу символов, которые использовались в эпоху
модерна. В статье раскрывается смысл символов и своеобразие их проявления в
польской сецессии. Рассмотрена система специальных средств и приемов для
передачи скрытого смысла в творчестве художников того времени. Существующая
проблема – передать с помощью символов идею художественного произведения, –
ярко раскрылась в творчестве художников сецессии в Польше. Анализ этих
художественных работ позволяет увидеть как символы влияют на сознание
зрителя.
Ключевые слова: символ, сецессия, модерн, бабочка, стрекоза, павлин, образ,
значение образа.
This article analyzes symbols that used in the modern epoch. The article explains
the meaning of symbols and the singularity of their demonstrattion in the Polish
secession.
The system of special funds and methods examins to pass hidden meaning in the
creative of artists at that time . Existing problem – gives with helping of symbols the
idea of painting – It was brightly discovered in the creation of the artists in Poland.
Analysis of these paintings allows to see as symbols influence on consciousness of the
viewer.
Key words: the symbol, secession, modern, butterfly, dragonfly, image, the value
of the image.
Модерн як загальноєвропейське явище завжди був наповнений символами, був
його основою. Але польська сецесія мала свої надзвичайні символи та самобутність їх
прояву в станковому польському живопису зі своїм неповторним змістом.
Не останню роль у творчій спадщині польських митців відігравала мова сиволів –
інтернаціональна мова спілкування, для якої не існує ніяких бар’єрів – ні історичних, ні
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національних, ні релегійних. Нажаль, не розкрито до кінця питання: чому символ
настільки ефективний та який мав розвиток у шедеврах польської сецесії. Символізм в
польському модерні станкового живопису, як феномен мистецтва ще не достатньо
досліджено вітчизняними науковцями. Останніми роками у вітчизняному
мистецтвознавстві з’явилися роботи з тематики модерну, але здебільше українського:
Д. Малакова, В. Чепелика, О. Лагутенко, Ю. Бірюльова, Ю. Легенького, Г. Медніков,
Ю. Легенького. Є. Кириченко.
У російському мистецтвознавстві символізм польського мистецтва початку ХХ ст.
розглядався детальніше: Л. Тананаева, І. Светлов, І. Нікольська, але вони не
досліджували як символізм отримав розвиток саме в станковому живописі, не
вирішували проблемии, як він вплинув і змінив портрет у польській сецесії. Заповнити
прогалини у вітчизняному мистецтвознавстві стосовно зарубіжного модерну зумовило
вибір теми цієї статті, по-новому підійти до визначення символів у польській культурі
образотворчого мистецтва в контексті загальноєвропейської співдружності,
ознайомитися з унікальним культурним надбанням польського народу.
Мета даної публікації: аналіз основних символів модерну; як проявлялися символи
в полотнах майстрів польської сецесії; яке змістове навантаження несуть вони до
глядача; виявати їх вплив на композиційні схеми та особливості зображення.
Наукова новизна статі полягає в тому, що уточнено зміст ключових понять
дослідження: визначення кожного із символів, які застосовувалися в творах польських
митців, у контексті загальноєвропейського модерну. Виявлено характерні ознаки змін
у композиційних схемах, з’ясовано роль символу для передачі змістового навантаження
в картинах польських майстрів доби модерну (розглянуто на прикладах: Е. Окунь «Війна
і ми», 1923 р.; К. Стабровськи «Павич на тлі вітражу», 1908 р.; Ю. Мехоффер «Дивний
сад», 1902–1903 рр.; Е. Окунь «Цитрусовий сад», 1923 р.; К. Стабровськи «Історія
хвиль», 1910 р.).
Символізм є одним з ключових понять усієї культури модерну. Стиль модерн
існує ніби всередині символізму, а сам символізм існує всередині культури модерну.
Аналізуючи стосунки модерну і символізму, один із сучасних дослідників, В. Турчин,
писав: «Між цими явищами століття, без сумніву, багато спорідненого, і можна сказати,
що по суті своїй це були два полюси одного явища, але за традицією, що склалася,
вони протиставлені одне одному термінологічно» [4, c. 30]. Модерн – це пластичний
аналог символізму. Врешті, можна погодитись із твердженням, що «модерн і символізм –
один тип мистецтва і різниця між ними полягає лише в способі функціонування в
суспільстві» [5, c. 32].
Cам термін символізм французського походження (фр. Symbolisme), виник у 1870–80 рр.,
досяг найбільшого розквіту на межі ХІХ–ХХ стст.
Символізм – явище, що далеко виходить за межі художньої реальності. У модерну
і символізму «різні сфери прояву… символізм проявляється більш явно в мистецтві,
пов’язаному зі словом… стиль модерн» [3, c. 68].
Символізм – це новий, інший спосіб бачити і сприймати світ. По-своєму це,
безумовно, відповідь нової реальності прогресу, надто матеріальної та конкретної.
Символізм сприймає реальність як поверхню найреальнішого, всі події, явища, образи –
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це лише зовнішнє речей і подій більш глибоких. Світ сповнився безкінечними
символами і став схожим на таємничу скриньку, всередині якої ще одна, потім ще одна,
і визначити, скільки цих скриньок і яка з них буде останньою (тобто істинним сенсом), –
неможливо.
Таким чином, символізм ставив під сумнів те, що речі такі, якими їх бачать.
Навпаки, щоб зрозуміти суть речей, їх треба було роздивитися внутрішнім зором,
побачити в них додатковий зміст. Так, на фоні загального пізнання всього і всіма, яке
давав прогрес, символісти, знову обтяжуючи реальність додатковими сенсами,
створювали таємницю.
Таке сприйняття світу – як безмежно глибокого і сповненого підтекстами (до
того ж не релігійними символами, як можна було сказати про мистецтво середньовіччя) –
створило ще одну противагу «популяризаторству» мистецтва і знову піднімало художника
(в широкому сенсі цього слова) на олімп недосяжності. До того ж символізм вводить
поняття неоднозначності в широкому розуміння, неоднозначності не лише явищ, але й
характерів. Віднині весь світ отримує ніби «друге, третє, четверте, п’яте дно».
Символізм як світорозуміння – характерна прикмета нової реальності і ще один зачин
для майбутнього двадцятого століття, в якому все буде неоднозначним. Власне,
світорозуміння символізму отримало неймовірно велике розповсюдження незважаючи
на те, що певною мірою це була спроба створити нову культуру для всіх прошарків
населення.
Мислення символізму означало безмежну недовіру реальності і безмежне пильне
розглядання і тлумачення, що в побутовому плані вилилося в певний сплеск містицизму
на межі століть. Природа, велика кількість рослинних форм, поєднувалися в певні нові
фантастичні істоти: квіток і пташок, хвилю і коня, рибу і людину. Художники звертаються
до символів, через які передають глядачеві ідею, сенс, який закладається при створенні
картини. Пани з ріжками, жінки-лебеді, кентаври, сфінкси, величезні метелики, бабки,
пітони, змії, лілії, маки, троянди, соняхи, морські хвилі – це все підкреслює постійний
рух, самооновлення в картинах нового стилю [2, c. 181].
Але художники передають не просто тварину цілком, як це роблять анімалісти, а
лише її частину (наприклад, метелика) чи птах (лише форма і оперення), чи лише тулуб
коня. До того ж тварина зображується не в природному середовищі, а стає лише фоном
чи лише для передачі певної стихії, знаку.
Розглянемо детальніше, яке ж смислове навантаження несе кожен символ, який
зустрічається в стилі модерн. Опис подається не в алфавітному порядку, а за частотою
використання.
Квіти:
– Мак. Має подвійну символіку – сну і пам’яті, і обидва тлумачення можуть
означати смерть. Оскільки з маку отримують наркотичні речовини, в Давній Греції ця
квітка була священною для Гіпносу і Морфея, богів сну і сновидінь. Місячні богиніматері також вибирали своєю емблемою мак. Оскільки мак також був символом
плодючості і забуття, його вважали атрибутом Деметри (Церери) і богині царства
мертвих Персефони, уособлюючи при цьому щорічну смерть природи. У християнській
іконографії мак втілює страсті Господні і смерть Христа.
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– Ірис. Ірис і лілія мають багато спільного в своїй символіці (ірис є суперникомконкурентом як квітка флер-де-ліс), обидві ці квітки втілюють світло і надію. Через
свої гострі листочки ірис асоціюється з печалями Діви Марії. Квітка отримала свою
назву на честь грецької богині райдуги і може уособлювати міст між Богом і людиною.
Для китайців ірис – символ прив’язаності, прихованої від очей краси.
– Лілія. Символ чистоти, досконалості, милосердя і величі в більшості культур,
лілія колись несла в собі значення світла і (як наслідок фалічної форми осердя квітки)
чоловічого начала. У грецько-римській міфології лілія була священною квіткою Гери
(Юнони), з молока якої і виросла, а також атрибутом Артеміди (Діани) як знак її цноти.
За християнською традицією лілія виросла там, де впали сльози каяття Єви, коли її
виганяли з Едемського саду. У християнській іконографії лілія найтісніше пов’язана з
Божою Матір’ю (і з архангелом Гавриїлом, який зображується з лілією в руках у момент
Благовіщення)
– Соняшник. Як бачимо з назви, символізм квітки пов’язаний із сонцем: золотистий
колір і пелюстки-промені, а також характерна особливість повертати суцвіття до сонця
ідентифікують соняшник як солярну квітку. У давньосхідних релігіях соняшник був
атрибутом Мітри, бога сонця, мав його якості: доброзичливість і миролюбність. У християнстві
це і знак любові Господа, і знак релігійної душі (символ молитви і чернецького послуху).
У найбільш негативному плані – через своє прагнення до сонця і пов’язаних із цим
рухів – соняшник може втілювати нерозважну пристрасть, ненадійність і фальшиве
багатство. У грецькій міфології це емблема Клітії, яка, знехтувана Аполлоном,
перетворилася на соняшник. У Китаї соняшник – квітка магічна, символ довголіття.
Крім усього іншого, це широко розповсюджений символ шляхетства.
– Мальва. Листя мальви мають більше значення, ніж квітки і ототожнюються в
багатьох культурах (з християнством включно) з жагою прощення. У китайців ця квітка
асоціюється з миром, спокоєм, смиренням. В Японії мальва – священна квітка храму
Камо-Дзіндзя в Кіото; три листки цієї квітки створили мон (геральдичний знак) династії
Токугава.
– Троянда. Один з найбільш знакових квіткових символів. Ця красива духмяна
квітка, захищена колючками, несе в собі красу, таємницю, любов, життя, кров, смерть
і відродження. У Давній Греції і Римі троянда була квіткою Афродіти (Венери), яка
виросла, згідно із міфами, з крові Адоніса. Гірлянди з троянд прикрашали Діоніса
(Вакха), оскільки існувало повір’я, що троянда зберігає розум тверезим. Ерот (Купідон)
купив білою трояндою мовчання Гарпократа, після цього той став богом мовчання; в
християнстві троянда часто вирізається на сповідальнях чи зображується на стелі
приміщень для зустрічей як знак попередження, що обговорення проходять sub rosa
(«під трояндою»), тобто в таємниці [1, c. 105–110].
Птахи:
– Павич. Краса і пишнота неймовірного пір’я павича стали причиною пов’язаних з
цим птахом різноманітних асоціацій. Так, величність часто асоціюється з царською
владою – в деяких культурах, наприклад, у Вавилоні та Персії, царські особи сиділи на
так званому павичевому троні; римські імператриці та їх спадкоємиці мали емблему у
вигляді павича. Інша символіка павича випливає безпосередньо з греко-римьскої
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міфології – так, з павичем інедтифікувався бог-птах Фаон, Гера (Юнона) створила
павича з мертвого тіла велетня Аргуса, переніс сотню очей на його тілі на павичевий
хвіст (хвіст уособлює небозвід, а «очі» – зірки). З тих пір характерні плями на хвості
павича ідентифікуються як очі, а в християнстві можуть втілювати всевидющу Церкву.
Павич скидає і оновлює оперення і тому може означати воскресіння, а оскільки
вважалося, що цей птах нетлінний – безсмертя.
– Орел. Величний орел з гострим зором, який летить високо в небі, є
загальнолюдським символом, втілює всевидячого бога неба, а також мужність,
перемогу, силу, висоту, грім і бурі. Для давніх греків і римлян орел став носієм блискавки
Зевса (Юпітера) і служив символом переможної Римської імперії на прапорах римського
легіону. У християнстві орел символізує всюдисутність Бога, віру, вознесіння Христа,
а також святого Іоанна. Орел має загальну символіку з феніксом, оскільки цей птах
(у християнській традиції) кожні десять років оновлює пір’я.
Комахи:
– Метелик. Оскільки метелик у своєму розвитку проходить три стадії: яйце,
гусениця, хризаліда (лялечка), це, в першу чергу, символ душі, трансформації
(перетворення) і воскресіння – створення життя із очікуваної смерті. Для китайців
метелик – емблема безсмертя, а для японців, навпаки, символ непостійності і
уособлення марнославної жінки. Водночас пара метеликів ототожнюється із родинним
щастям, а білий метелик – з духом померлого.
– Бабка. Китайці вважають бабку уособленням літа, неврівноваженості (через
непередбачуваність польоту) і слабкості. Бабка – національна емблема Японії, оскільки
обриси країни нагадують цю комаху. Крім того, японці асоціюють бабку з ненадійністю.
Деякі племена американських індіанців вбачають у ній символ рухливості і вихорів.
Рептилії та морські істоти:
– Змія (змій). Це інтернаціональний символ, що характеризується найбільш
складними та протирічними конотаціями. Змія, що скидає шкіру, за уявленнями давніх
культур, символізувала безсмертя, а через це стала асоціюватися з Ескулапом, римським
богом зцілення, а також численними індуськими богами. Крім того, в індійській культурі
вважається, що змія Кундаліні перебуває в основі людського хребта і символізує
космічну енергію та життя. Давні єгиптяни, римляни та греки вбачали у змієві духахоронителя. Головним чином через свою роль у спокушуванні Єви і тим самим через
гріхопадіння людства.
– Дельфін. Як дуже популярний символ, дельфін асоціюється із порятунком,
стрімкістю, любов’ю. Ця тварина настільки дружня, що колись вважалася людською
істотою. У Давній Греції та Римі дельфін йменувався царем морських тварин і
символізував морську владу.
– Восьминіг. Цей морський молюск як символ найбільше поширений у країнах
Середземномор’я, де він широко використовувався в якості декоративного мотиву в
мінойському та мікенському мистецтві.
Тварини:
– Кінь. Вважався благородною твариною і втілює мужність, грацію, стрімкість, а
також (в західній традиції) чоловічу сексуальну силу. На Сході цей солярний символ
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позначає вогонь і небеса одночасно. Колись кінь вважався хтонічною істотою, і тому
може також асоціюватись з водою та місяцем, символізуючи смерть, відомий кінь і як
провідник в підземне царство. У багатьох давніх культурах кінь вважався розумною
твариною, що поєднує силу і розум із здатностями до пророцтв і чаклунства, що робило
його найбільш значущою жертовною твариною. Важливий фактор в інтерпретації
символізму коня – колір: білий кінь є солярним символом, але також може означати
море й місяць; чорний – знак смерті і руйнації. У греко-римській міфології кінь був
знаком війни і посланцем богів (крилатий Пегас) [1, c. 118–124].
Польські митці, які працювали в добу сецесії неодноразово зверталися до
символів, щоб передати зміст, який хотіли донести до глядача.
Цікаві в цьому розумінні роботи Едварда Окуня «Війна і ми» 1923 р. Це
фантасмагоричне бачення війни, частиною якої є сам художник і його дружина,
ховаються вони під чорним плащем, який віддаляє їх від зловісних чи то драконів, чи
то вужів з метеликовими крилами, чиї звивисті тіла стають тлом. Змій – символ мудрості,
але в християнстві, це символ перевтілення сатани. Іншими словами сатана приніс війну.
Метелики – це символи безсмертя та людських душ, символ мінливості життя. Під
плащ заглядає несимпатична жінка, босонога і сивоволоса – напевно персоніфікація
війни. Художник і його дружина захищають букет білих квітів, з пелюстками,
забарвленими на кінчиках червоними, немовби закривавленими.
Квіти – це символ дітей. Контрастність ахроматичних людей на фоні блакитного
та жовтогарячого кольорів підкреслюють задавленість особистості під час буремних
подій, які відбуваються довкола моделей після Першої світової війни.
Казимир Стабровськи «Павич на тлі вітражу», 1908 р.
У 1908 р. Казимир Стабровськи був на балу у Варшаві з учнями школи витончених
мистецтв. Художник виконав серію символічних портретів учасників балу в костюмах.
На цьому портреті представлено дружину художника Михайла Боручинського Софію.
Одежа моделі була прикрашена павиним пір’ям. Павич є одним з улюблених мотивів
модерну. Якщо хотіли підкреслити жіночу красу, яка була для митця безсмертною,
завжди малювали павича. Тим самим стверджували: краса – константа, яка не змінюється
з часом для митця.
З точки зору символізму дуже цікава та загадкова робота «Дивний сад» Мехоффера
(1902–1903). Це найбільш загадкова картина Мехоффера представляє три постаті:
дружину художника в сапфіровій сукні, його голого сина, а також служницю, немовби
вийняту з картини Владислава Тапмаєра.
Ці постаті знаходяться у саду, який нагадує Едем: яблуневі гілки гнуться від
плодів, гірлянди квітів обплітають пеньки дерев, усе освічене інтенсивним сонячним
світлом.
Велетенська бабка із золотистими, вітражними крилами створює атмосферу
надреальності. Рай – це там, де сімейне життя – здається говорить своєю картиною.
Але бабка – символ мінливості щастя. А дитина, яка тримає квітку мальву, символізує
спокій і мир у сім’ї.
«Цитрусовий сад», 1923. Едвард Окунь зобразив жінку, що збирає лимони.
Композиція має два головних героя: жінку як символ родючості і дерево як символ
життя і продовження роду. Дерево нахилене справа наліво, передаючи тим самим рух у
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напрямку до героїні. Будь-які фрукти, які зображувалися на полотні, завжди мали на
увазі процвітання і родючість. Якщо зображуються на дереві – це символ зрілості і
розуміння, уособлює потенційні можливості.
У цій роботі зображено лимони. Як відомо, ці цитрусові мають кислий смак, що
асоціюється з подіями, якими незадоволені. Можна зробити висновок, що жінка має
плоди, але вони їй не подобаються, хоча не може нічого змінити. Тому продовжує їх збирати.
Цікава з точки зору кольору та композиції робота Казимира Стабровськи «Історія
хвиль», 1910.
На тлі морського пейзажу зображено жінку. Фігуру головної героїні вписано в
трикутник. Плаття героїні повторює ритмічні хвилі моря своїми складками.
Створюється враження, що пані вийшла з морських глибин. У руках можна розгледіти
скриню зі скарбами. З неї звиваються намиста. Жінка спрямувала свій погляд на
прикраси, але головною прикрасою є вона сама.
Композиційний центр – це особа героїні: її шия, голова, плаття, прикрашені
перлами. Уся переливається і виблискує, в кожному камінчику відображення моря і
світла.
Напрошується бажання перейменувати картину і назвати «Морська перлина».
Символ цієї роботи – це образ самої жінки, яка не підходить під класичне
сприйняття модерну. Немає волосся, яке розвивається, величезних очей, немає відчуття
жінки-вамп.
Висновки:
1. У публікації проаналізовано основні символи модерну.
2. Символи проявлялися в полотнах майстрів польської сецесії зі своїм смисловим
навантаженням, мали неповторну своєрідність і несли закодоване уявлення Польщі.
3. Символи несли до глядача дух і переживання польського народу, патріотизм і
підтримували національну самосвідомість; кожен символ, використаний польським
художником, виконував певну функцію на полотні, передавав певний контекст глядачеві,
формував нове світосприйняття загальноєвропейської культури.
4. За допомогою символів митці польської сецесії відійшли від класичних
композиційних схем, створили свою інтерпретацію навколишнього світу.
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РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ: НОВІ ЦЕРЕМОНІАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
У пропонованій статті у контексті загальної трансформації українського
суспільства розглядається проблема застосування сучасних урочистих форм
реєстрації шлюбів, поєднавши національно-ідеологічну спрямованість і народну
традицію. Запропоновано урочисті сценарії реєстрації шлюбу. Приділено увагу
індивідуальному підходу у роботі з нареченими.
Ключові слова: шлюб, ДРАЦС, церемонія, ритуал, традиція, реєстрація,
трансформація.
В предлагаемой статье в контексте общей трансформации украинского
общества рассматривается проблема применения современных торжественных
форм регистрации браков, соединяя национально-идеологическую направленность
и народную традицию. Предложены торжественные сценарии регистрации брака.
Уделено внимание индивидуальному подходу в работе с брачующимися.
Ключевые слова: брак, ГРАГС, церемония, ритуал, традиция, регистрация,
трансформация.
The problem of the using of the modern solemn forms of the registration of the
marriages, joining the national ideological orientation and national tradition in the
context of the overall transformation of the Ukrainian society are considered in this
article. The ceremonial scenario of the registration of the marriage are proposed.
Attention is paid to an individual approach to working with the getting married.
Key words: marriage, state registration of acts of civil status, ceremony, ritual,
tradition, registration, transformation.
Глибокі зміни у всіх галузях життєдіяльності Еллади у зв’язку з переходом до
полісного облаштування грецьких міст-держав викликали багато відмінностей у
сімейному побуті її мешканців. Але об’єднувала їх наявність патріархату та обов’язкова
моногамія, яку вони стали дотримуватися першими з давніх народів. Шлюб мав дві
мети – загальнодержавну (охорону країни від ворогів) і сімейну (продовжувати рід).
Найважливішим вважався обов’язок перед державою, тому до створення сім’ї
примушувала і громадська думка.
У Давній Греції та Римі бажаючі побратися оформляли угоду з описом своїх
майнових відносин, одночасно вирішуючи питання спадкування спільного майна у
майбутньому. Реєстрація шлюбу відбувалася у храмі, яка представляла собою
дороговартісну церемонію в оточенні жерців. Там же підписувався шлюбний договір.
Наречені давали взаємну обітницю, обмінювалися кільцями.
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Реєстрація шлюбів у Давньому Римі відбувалася у храмі Сатурна, в якому
знаходилися державне казначейство й архів, у провінціях же реєстрація виконувалася
канцелярією намісника у головному місті певної провінції. Реєстрація немовляти з
привселюдною інформацією про його народження довгий час була необов’язковою.
Уперше вона була введена римським імператором Октавіаном Августом і відбувалася
у тому ж казначействі або канцелярії [1, с. 178].
Французька революція XVIII ст. заклала нові основи права, намагаючись скасувати
середньовічні цивільно-правові інститути. Цей процес був підготовлений загальним
кризовим станом французького суспільства, критичним ставленням французьких
просвітителів до феодального права. У вересні 1792 р. жирондистський уряд, будучи
при владі, прийняв Закон про секуляризацію актів цивільного стану, який вимагав
обов’язкову реєстрацію шлюбу органами муніципального управління, широку свободу
розлучень, рівність у правах законних і позашлюбних дітей. Проте лише при правлінні
Наполеона Бонапарта склалися сприятливі обставини для прийняття нового Цивільного
кодексу (1804). У 1807 р. його було названо іменем Наполеона. Цей Кодекс мав
прогресивне значення, оскільки ним було закріплено інститут лише цивільного шлюбу,
реєстрація якого відбувалася обов’язково через державні акти громадянського стану [6].
Рішення Московського церковного собору 1666–1667 рр. уперше законодавчо
оформило ведення метричних книг в Росії [7, с. 329]. Процес реєстрації актів цивільного
стану населення в Україні розпочався з 1722 р., коли священики були зобов’язані
реєструвати в метричних книгах факти народження, одруження, смерті по всій Російській
імперії [10, с. 97]. В Україні робота відділів з державної реєстрації актів цивільного
стану розпочалася 20 лютого 1919 р. з прийняттям трьох декретів: «Про організацію
Відділів записів актів цивільного стану» [3], «Про цивільний шлюб і про ведення книг
актів цивільного стану» [4], «Про розлучення» [5].
Безумовно, у процесі подальшого зміцнення радянської влади та розвитку
українського радянського суспільства сценарії реєстрації одружень характеризувалися
урочистістю у контексті радянської ідеології, що визначалося державною новою
обрядовою політикою, спрямованою на нівелювання в обрядах традиційних українських
національних рис, привнесення в них комуністичного забарвлення та відлучення
населення від релігійної обрядовості. Так, ще у 1950-х рр., разом із помітним
зростанням рівня життя після війни, коли наречені почали вдягати костюми та білі сукні,
а після церемонії, разом із гостями, вирушали не додому, а на пишне застілля,
сформувалися певні весільні шаблони. У зв’язку зі зростанням добробуту у родинах,
змінювати необхідно було щось і у роботі державних структур. Таким чином у відділах
ДРАЦСу (державної реєстрації актів цивільного стану) з’явилися урочисті церемонії
укладання шлюбів, які швидко поширилися серед населення, будучи добре продуманими
та організованими: з 1960 р. з метою проведення урочистих церемоній повсюдно
відкриваються Палаци Урочистих подій і спеціалізовані приміщення районних відділів
РАЦСу. Таким чином створюється справжня концепція урочистої реєстрації шлюбу й
інші церемонії, які ґрунтувалися на державній ідеології та народній традиції й практично
підкріплювалися мережею спеціалізованих служб та організацій, представлених
пунктами прокату, магазинами зі спеціалізованими відділами обрядових послуг, різними
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ательє: з шиття одягу, фотоательє та ін. [9, с. 102]. Принцип роботи, започаткований у
післявоєнні часи СРСР, не змінювався аж дотепер.
Нову сторінку у своїй історії, нарешті, розгорнуло Міністерство юстиції.
Прийшовши до влади, нове керуюче покоління розглянуло існуючі обставини зсередини.
Завдяки цьому, одразу став зрозумілим факт, який доводить, що правова система
обслуговування населення у більшості відділів ДРАЦС застаріла.
Наша країна потребує змін, і нині цього прагне кожен українець. Піднявши
глобальну хвилю актуальності кардинальних трансформацій у суспільстві, люди зачепили
всі існуючі у державі механізми, задавши їм нову планку та напрямок розвитку.
Окремою та досить вагомою проблемою цієї теми є брак офіційних документів
і наукових робіт на тему церемоніальних традицій при реєстрації шлюбів у відділах
ДРАЦСу. Відсутність сучасної літератури на цю тему свідчить лише про те, що за всі
ці роки нічого нового у впровадженні святкової реєстрації шлюбу не було. Залишається
певна, стала форма урочистої церемонії його укладання, яка за допомогою вигаданих
обрядовцями правил, стає незмінною та обов’язковою для всіх молодят. Так само, як
було прийнято в ті часи, коли одружувалися наші батьки у Радянському Союзі, а наші
сучасники у, здавалося б, у новій, незалежній державі в день свого весілля повертаються
в атмосферу «ретро». Одна проблема у взаємодії з іншою створює міцний ланцюг
формального блоку, який роками не давав змоги та, головне, підстав для того, щоб
реєстрація шлюбу нинішніх молодят була пов’язана з інтересами та менталітетом нового
покоління. Сучасна людина – це особистість зі своєю індивідуальною позицією до
світу, свого коріння. А отже, до такої людини і підхід має бути індивідуальним. Змін і
нових поглядів потребував весь механізм роботи ДРАЦСу зі своїми клієнтами. Ось
чому метою зазначеної статті є певним чином заповнити прогалину застосування нових
церемоніальних традицій при реєстрації шлюбів у відділах ДРАЦСу.
На момент вивчення зазначеної проблеми на чолі відділів ДРАЦСу та біля витоків
саме весільного напряму роботи, стояли люди, які або мали лише особистий грошовий
інтерес, і через конкретні причини не були зацікавлені у порушенні звичного
церемоніального режиму, або люди, які звикли працювати у старому радянському режимі
та у своїй роботі не здатні відповідати вимогам, які диктуються інтересами сучасного
покоління.
Як відомо, відділ ДРАЦСу – це унікальна державна структура, яка поєднує у собі
декілька функціональних відгалужень: тут реєструють народження дитини, укладають
шлюби і фіксують розлучення тощо і разом з тим, реєструють смерть. Тому існує й
психологічна проблема. Якщо говорити про професійне обслуговування та
індивідуальний підхід – не може йти і мови про те, що робітники ДРАЦСу мають
знаходитися в одному приміщенні. Той факт, що людина, яка, чекаючи черги на
отримання свідоцтва про смерть близької людини, спостерігає за щасливими
молодятами та веселими гостями, які з музикою та, зрозуміло, святковим настроєм
знаходяться у тому ж холі – наводило жах і викликало внутрішнє заперечення. Ще
більше нерозуміння викликав той факт, що маючи такі протилежні функції у майже
всіх відділів РАЦСу, паралельно з цим є можливість виділити для всіх працівників окремі
приміщення, але з невідомих причин цього не робилося. З приходом нової команди та
зміною начальників така ситуація розв’язується позитивно.
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Шлюб є добровільним і рівноправним союзом жінки і чоловіка, укладеним
довічно, але з наданим подружжю правом розірвати його у будь-який час, крім випадків,
встановлених чинним законодавством. Зареєстрований органами ДРАЦСу, він
символізує народження нової сім’ї, а разом з цим і появу взаємних прав та обов’язків,
встановлених Сімейним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами,
договорами між подружжям [2, с. 32].
За висловом З. Ромовської, державна реєстрація є позитивною умовою шлюбу
[8, c. 92]. Особливих змін зазнав напрям роботи з молодятами. На відміну від старих
правил, за якими пара лише реєструвала шлюб і проходила довгоочікувану стандартну
процедуру урочистої церемонії одруження без права та можливості щось змінити, нині
майбутні чоловік і дружина, з моменту приходу до відділу ДРАЦС для подання заяви,
беруться під «опіку» молодого, ініціативного спеціаліста з сучасним баченням та
бажанням пропонувати щось нове та оригінальне. У цьому випадку робота відділу
ДРАЦС з клієнтом проходить декілька етапів.
У зручний для себе час, наречені приходять до відділу, де їх зустрічає консультант
і детально ознайомлює з повним переліком послуг, які віднині пропонує відділ ДРАЦС:
з правилами проведення церемоній, їх видами, попереджає про всі можливі нюанси та
дає поради, як уникнути небажаних моментів, стримано та без агресії відповідає на всі
питання та допомагає з точним визначенням виду церемонії. Особлива увага тепер
приділяється власним побажанням наречених. На відміну від стандартної церемонії,
під мелодію якої одружувалося не одне покоління, тепер молодята можуть безкоштовно
обрати з декількох видів таку, яка найбільш їм до вподоби, або навіть більше –
сформувати свою, індивідуальну церемонію.
За короткий термін було запропоновано 5 варіантів і стилів проведення урочистої
церемонії укладання шлюбу у Центральному, Дарницькому, Деснянському,
Дніпровському, Голосіївському, Оболонському, Печерському, Подільському,
Шевченківському, Солом’янському, Святошинському відділах ДРАЦС міста Києва:
1. Класична. Стандартний вид проведення церемонії, в якій основною сладовою
є урочисте підписання документів у присутності родичів і близьких.
2. Українська. Народна. Церемонія, пронизана національним колоритом і
звичаями. Рушник, коровай, українське народне музичне оформлення. Все це – лише
невелика частина весілля, яка, без сумніву, прикрасить і наповнить свято найдавнішими
українськими традиціями.
3. Європейська. Батько – голова родини, продовжувач роду. Головною
відмінністю Європейської церемонії є приділення особливої уваги саме йому. Наречену
до церемоніальної зали заводить її батько, передаючи доньку у надійні руки коханого.
Порядок і спосіб проведення такої церемонії багато у чому відрізняється від звичної
нам класичної, а через це стає все більш поширеною серед молоді. Європейська
церемонія одруження відрізняється особливим шармом та елегантністю. Така форма
є найбільш актуальною та розповсюдженою на виїзних церемоніях укладання шлюбу.
4. Індивідуальна. Може бути наповнена традиціями з різних видів церемоній,
відповідно до бажання молодих. Ви самі обираєте стиль музичного оформлення,
кількість деталей обряду та їх порядок у церемонії. Назва цього виду церемонії свідчить
сама за себе, всі її пункти на етапі підготовки обговорюються з нареченими і
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затверджуються, враховуючи їх побажання та ідеї. Музичний супровід готується за
індивідуальним бажанням та смаком молодих.
5. Сучасна. Особливо поширений вид проведення церемонії серед молоді, яка
бажає надати своєму весіллю неповторності, сучасності та особистісного бачення.
Сучасна церемонія – ідеальний варіант для наречених окремих молодіжних напрямків
і рухів.
Тепер, подавши заяву на одруження, молодята мають змогу обрати для себе
найбільш прийнятний для них варіант проведення власної церемонії укладання шлюбу.
Новою командою за короткий термін було проаналізовано всі існуючі фото,
відеоматеріали проведення сучасних церемоній і створено декілька різних сценаріїв,
які пропонуються нареченим як основна структура, яку вони можуть насичувати
вибраними ними традиціями за індивідуальним бажанням.
На даний час безкоштовно пропонуються молодим кілька концепцій проведення
церемонії. Один із популярних, комбінований, куди входить індивідуальній та
український вид церемонії.
Сценарій
Фонова музика (заходять гості, розпорядник розсаджує, знаходячись у залі
ліворуч) – Раді вітати шановних гостей у нашій залі. Шановні батьки, шановні гості,
сьогодні ____ 2015 року в родині _______ (прізвище) їх діти _____(ім’я нареченої)
та ____ (ім’я нареченого) єднають свої долі та серця в сімейному союзі. У союзі
любові та поваги. І всі ми станемо свідками цієї чудової і дуже хвилюючої події. Події
народження нової родини. Шановний _____ (імя нареченого). У кожної людини бувають
щасливі та пам’ятні дні, і ось нині для Вас настав такий щасливий та пам’ятний день –
Ви вступаєте у сімейний союз. Зустрічайте Вашу наречену (Розпорядник відкриває
двері, фонова музика стає голоснішою, заходить наречена).
Батько, віддаючи свій скарб безцінний, дав такий наказ: «Люби, піклуйся, поважай,
словом і ділом не ображай доню, найдорожче, що в нього є у житті». Тепер оберігати
її стає твоїм завданням.
Сідайте шановні гості. Шановні ______ (ім’я нареченої) та _____ (ім’я
нареченого), щойно Ви вступили на стежину, і вона вас привела до весільного рушника.
У народі кажуть «На рушник стати, навік друга мати і в радості, і в горі».
Чи даєте згоду на одруження Ви _____ (ім’я нареченої)?
Чи згодні Ви _____ (ім’я нареченого) розділити долю коханої?
Прошу свідків на щастя на долю розстелити друзям весільний рушник
(Свідки або батьки розстеляють рушник, наречені стають на нього, фонова музика
грає голосніше, розпорядник підносить обручки, наречені обмінюються обручками)
Запрошую Вас скріпити сімейний союз підписом (наречені підходять до ведучої,
розписуються, розпорядниця віддає подушку свідкові).
Державним актом України стверджується взаємний вияв волі громадян,
_________________ (ПІБ нареченого у р. в.) _____ (ПІБ нареченої кого?) на спільне
подружнє життя.
Приклад сценарію класичної церемонії, її найбільш поширений вид. Шановні
гості, ми раді вітати вас у нашій залі. За Божим задумом у кожної людини на землі
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існує друга половинка. І сьогодні, ____ 2015 року, ми зібралися у цій залі, щоб стати
свідками цього великого таїнства – поєднання двох половинок в одне ціле. Сімейний
шлях дуже довгий і звивистий, але його прикрашають доброта, ніжність, вірність,
турбота, відданість Але найголовнішою прикрасою на цьому шляху є, звичайно, кохання.
За доброю традицією і давнім звичаєм, прошу свідків розстелити перед
нареченими весільний рушник. Рушник вишиваний стелиться перед вами, як сімейний
шлях: квітучий, барвистий, світлий, довгий і прекрасний. Тож зробіть свій перший крок
на цю стежину.
У знак вірності і нескінченної любові, прошу наречених обмінятися обручками.
Запрошую вас скріпити сімейний союз підписами.
У відповідності з Сімейним кодексом України, у присутності свідків оголошую
_________ і _______ чоловіком і дружиною.
Наречені, сьогодні тут зібралися найближчі для вас люди, а серед них і найдорожчі,
ті, що подарували вам життя, ті хто відкрив вам двері у цей прекрасний світ. Це ваші
БАТЬКИ, які викохали вас. А сьогодні прийшли, щоб благословити вас на сімейне життя,
тож підійдіть до них і тричі низенько вклоніться. За давньою традицією, наречена
першою цілує весільній коровай. Тепер – наречений.
І на завершення хочу сказати, шановні молодята, віднині ви – подружжя, віднині
ви сім’я, цінуйте одне одного, поважайте одне одного, кохайте одне одного, бережіть
свої почуття, як найцінніший скарб і пронесіть його разом через усе життя. Хай ваші
діти будуть щасливими та здоровими.
А тепер гості можуть привітати молоде подружжя.
Шановні гості, сьогодні на ваших очах створилася нова молода, а найголовніше,
щаслива родина! Проводимо молоде подружжя під бурхливі оплески.
Це кілька прикладів роботи, яка була проведена за період зміни керівництва та
робочої команди. Для тих, хто ще не готовий до подібних трансформацій або просто
має бажання одружитися за колишнім сценарієм, пропонується класичний вид церемонії
реєстрації шлюбу. Він майже нічим не відрізняється від радянської. Тут змінено лише
музичне оформлення та текст, а сама структура та наповнення залишаються такими, як
і десятки років тому. Наречені під марш Мендельсона разом із гостями та родичами
заходять до церемоніальної зали, де їх з посмішкою зустрічає гарна, молода ведуча.
Як показує практика, майже всі молодята не бажають, щоб їх ведучою була літня жінка
зі старомодною зачіскою та невдоволеним настроєм. Вісімдесят відсотків молодят,
які приходять на консультацію, піднімають це питання та з полегшенням впевнюються,
що старої жінки як ведучої вже не буде. І це також підтверджує те, що зміни, які виникли,
лише допоможуть відділам ДРАЦСу розвиватися та налагоджувати нові
взаємовідносини з населенням.
Отже, активна трансформація українського суспільства вимагає й відповідних змін
у сфері правових послуг, які на нинішній історичний момент відстають від загальної
готовності соціального суспільства до ґрунтовних реформ у всіх сферах його
функціонування. ДРАЦС як компонент правової культури може найшвидшим чином
застосувати сучасні урочисті форми реєстрації шлюбів, поєднавши національноідеологічну спрямованість і народну традицію. Приділяти особливу увагу професіонали
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ДРАЦСу націлені тепер на індивідуальний підхід у роботі з кожною парою наречених:
останні можуть обрати будь-яку урочисту мелодію; зупинитися на будь-якому виді
церемонії або запропонувати власну, індивідуальну; включити в урочистості
реєстрування свої побажанням щодо обрядів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ У ФОРМАТІ
ІНФОТЕЙМЕНТ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ
У статті досліджується виникнення нових жанрових утворень, обумовлене
історичними умовами розвитку телебачення, суспільною і політичною практикою
та історичні аспекти і специфіка телевізійних програм у форматі інфотейнмент.
Ключові слова: інфотейнмент, телевізійний жанр, гра, телевізійні програми.
В статье исследуется возникновение новых жанровых образований, что
обусловлено историческими условиями развития телевидения, общественной и
политической практикой. Исторические аспекты и специфика телевизионных
программ в формате инфотейнмент.
Ключевые слова: инфотейнмент, телевизионный жанр, игра, телевизионное
пространство, телевизионные программы.
This paper examines the emergence of new genre formations, due to historical
conditions of television, social and political practices and historical aspects and specific
TV format infoteynment.
Key words: infoteynment, TV genre, TV room, game, television program.
Актуальність зумовлена виникненням нових жанрових утворень на сучасному
телебаченні, зокрема «infotainment» (infotainment, від англ., information – інформація і
entertainment – розвага) вид інформаційних програм. Запровадження цього поняття в
науковий обіг належить Нейлу Постману із Чиказького університету – знаменитого
дослідника медіакультури і шаленого критика телебачення. Постман вказує на поняття
«інфотейнмент» у своїй книзі «Бавитися до смерті» (Neil Postman. Amusing Ourselves
to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, 1985.).
Розгляд цього жанрового утворення є типовим, що має всі основні риси для
розкриття закономірностей жанрово-творчих процесів у тележурналістиці й режисурі,
тому було зроблено акцент саме на цьому жанрі. З’явилися цікаві, нетрадиційні програми,
започатковано нові прийоми зйомки і монтажу, телевізійні технології вийшли на якісно
новий етап розвитку. Актуальним питанням є систематизація практичних знань на основі
наукового підходу. На часі також проблема вдосконалення інструментарію впливу на
суспільну свідомість за допомогою телебачення.
Про інфотейнмент і перспективу його розвитку писали зарубіжні дослідники
(журналісти, соціологи, політологи) – П. Еліот, П. Голдінг, Ю. Габермас; М. Александров,
О. Бистрицький, Л. Васільєва, Я. Засурський, Н. Шабаліна, Я. Назарова, Є. Макеєнко,
Ю. Ужовська та українські вчені і практики – С. Безклубенко, В. Гоян, М. Недопитанський,
Б. Потятиник. Ю. Шаповал, М. Картозія, Л. Дауні, Р. Кайзер та ін. Загальнотеоретичну
концепцію з цієї теми розробляли А. Москаленко, В. Різун, В. Здоровега, В. Лизанчук,
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Ю. Шаповал, І. Саченко, В. Єгоров, Г. Кузнєцов, О. Зернецька, Г. Почепцов, А. Чічановський,
В. Шкляр, Е. Багіров, Ю. Габермас, Р. Гакет, М. Прайс, Д. Лалл, Р. Гакет, О. Тоффлер,
Е. Фіхтеліус. Про своє розуміння доцільності методу й перспектив розвитку багато
писали журналісти-практики, зокрема М. Картозія, директор праймового мовлення
російського телеканалу НТВ. Але, незважаючи на це, він не був предметом
комплексного наукового дослідження, а лише окремі його аспекти. Тому було прийнято
рішення дослідити генезис та особливості інфотейменту в телевізійних програмах і
зокрема українського телебачення.
Мета дослідження – з’ясувати, як відбувся процес цього жанрового утворення і
встановити, чим продиктована потреба його виникнення. На основі архівних джерел,
періодики та наукової літератури виявити і систематизувати знання про інфотейнмент,
джерела і причини його виникнення, прийоми, методи і функції. Проаналізувати
методики і принципи виробництва телевізійних програм в жанрі інфотейнмент.
З моменту свого створення телебачення відразу ж стало «дзеркалом» життя. Усі
процеси, що відбуваються в суспільстві, неодмінно отримують своє відображення і
на ТБ. Так, у 70-х рр. ХХ ст. відзначалася «втома» і перевантаженість американського
суспільства серйозною інформацією. Прагнення людей піти від стресів і проблем
породила втеча від реальності – «Ескейпізм». Усе це призвело до різкого падіння
рейтингів інформаційних програм. Необхідність пошуку нової форми подачі інформації,
яка б допомогла людині розібратися в навколишньому світі нових умов, і в той же час
подолала б стан тривожності перед інформацією, призвела до появи інфотейнменту.
Перехід до ринкової економіки, комерціалізація ЗМІ сприяли тому, що інформація
розважального характеру активно завойовувала головне місце на сторінках газет,
журналів, теле-і радіоефірів. Сучасні телекомпанії зробивши ставку на розвагу,
починають активно сповідувати принцип інфотейнменту – нового виду телебачення,
покликанням якого є більшою мірою розважати глядача, ніж інформувати. Але як
зазначають дослідники, витіснення «серйозної» інформації, є прямим наслідком
комерціалізації. Розважальність заважає реалізації інших функцій журналістики і
режисури, що нерідко призводить до зниження якості телевізійного продукту. У зв’язку
з цим таке явище, як інфотейнмент, представляє особливий інтерес. Термін
інфотейнмент виник в результаті абревіатурного об’єднання двох слів: information –
інформація і entertainment – розвага, як синтез новин і розваг, представляє серйозну
інформацію в розважальному ключі. Зародився інфотейнменту 80-ті рр. в США, падіння
рейтингів інформаційних програм, змусило журналістів змінювати формат телевізійних
новин. Зміни торкнулися, по-перше, принципу відбору інформації – знизилася частка
«офіціозу», зросло число повідомлень на соціальні та культурні теми. По-друге,
змінилися способи подачі інформації: в репортажах на перший план стали «витягувати»
деталі, цікаві всім глядачам. Серед новин виділилася окрема група – інформаційнорозважальні програми. Піонером у цьому напрямку прийнято вважати щотижневу
програму «60 хвилин» (CBS), де ведучі першими почали подавати в репортажі своє
ставлення до подій, більше того, журналісти почали з’являтися в кадрі нарівні з героями
репортажів, що було абсолютно нетипово для американського телебачення.
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Досвід CBS підхопили й інші канали. Зокрема, продюсер новинної служби
телекомпанії NBC Ніл Шапіро зазначав, що підсумкові випуски новин потрібно подавати
винахідливо, з використанням ефектної зйомки, графіки, фантазії, спецефектів, що було
сенсаційним [3], так як в кінці дня (тижня) глядачі, як правило, вже ознайомлені з
основними новинами. За цим же принципом працювали ABC («20/20») і CBS («48 години»).
А FoxNews поклав інфотейнмент в основу концепції всього каналу. Більш детальну
інформацію про історію інфотейнменту можна отримати в роботах М. Голядкина [3] і
М. Картозі [4]. Але цікавить не стільки історія, скільки той факт, що інфотейнмент
виник не через примху продюсерів американських телекомпаній, а під впливом зміни
інтересів аудиторії. С. Михайлов зазначає: американське «суспільство втомилося від
серйозних матеріалів. Соціологічні дослідження 1970 років показали, що «жорстка»
новина вже не цікавить читачів» [6].
Канадський філософ М. Маклюен зазначав, що «демократичні свободи в дуже
великій мірі виражаються в тому, що люди стурбовані не політикою, а лупою в голові,
волоссям на ногах, млявою роботою кишечника, мало привабливою формою грудей,
хворими яснами, зайвою вагою і застійними явищами кровообігу» [5]. В умовах нового
інформаційного середовища люди значно менше цікавляться соціальними явищами і
проблемами, сприймаючи їх як незначні елементи глобальної мозаїки.
Зниження інтересу суспільства до діяльності інститутів та організацій
громадянського суспільства пророкував і соціолог М. Кастельс. За його
спостереженнями процеси, які відбуваються, трансформували характер політичного
життя. Лідерство стало більш персоніфікованим, а шлях до влади почав пролягати через
створення іміджу, формованого ЗМІ. Суспільство, електорат набули рис «публіки», яка
формує запит на розважальну інформацію. «Зрештою, влада, якою володіють мережі
засобів масової інформації, займає друге місце після влади потоків, втіленої в структурі
і мові цих мереж» [5].
До схожих висновків дійшов і американський соціолог Е. Тоффлер. Як він зазначив,
інформаційне суспільство, характеризується недовговічністю цінностей та ідеалів,
тимчасовим характером потреб, різким збільшенням обсягу науково-технічної
інформації, серйозним підвищенням різноманітності життєвих явищ, великою кількістю
субкультур. Світ навколо постійно змінюється з неймовірною швидкістю, що ставить
людину на грань його здібностей до адаптації. У результаті, людина впадає в особливий
психологічний стан – «футурошок» (шок майбутнього), який «характеризується
раптовою, приголомшуючою втратою почуття реальності, вміння орієнтуватися в житті,
викликаної страхом перед близьким прийдешнім» [8].
Перевантаженість інформацією позбавляє людину можливості раціонально
мислити і приймати оптимальні рішення. Нездатність вирішувати власні проблеми в
умовах посилення інформаційного потоку породжує «Ескейпізм» – втеча від реальності.
Ескейпізм може приймати одну з таких форм:
1) «блокування» реальності – людина рішуче відмовляється сприймати нову
інформацію, обманюючи себе, укладаючи, що всі докази змін є удаваними;
2) спеціалізація – людина стежить за всіма змінами в професійній сфері, але так
само, як і людина попереднього типу, залишається закритим для сприйняття соціальних,
економічних, політичних процесів;
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3) реверсіонізм – «одержимість поверненням до раніше успішним шаблонами
адаптації, які зараз недоречні і неадекватні», чим сильніше рівень збудження з боку
навколишнього середовища, тим наполегливіше така людина повторює «минулі режими
дій»;
4) «надспрощення» – людина «шукає простого, витонченого рівняння, яке зможе
пояснити весь комплекс новизни; студенти, що шукають забуття за допомогою
наркотиків, і вагітні дівчатка-тінейджери схожі тим, що, не вміючи долати безліч дрібних
проблем, вони знаходять собі одну велику, тим самим тимчасово спрощуючи своє
існування» [8].
Беручи до уваги теорії футурологів, можна зробити висновок про те, що в умовах
інформаційного суспільства звичайній людині дуже складно скласти адекватну дійсності
картину світу. Отже, соціально відповідальний журналіст при продукуванні інформації
не може виходити виключно із запитів суспільства (яке нерідко жадає одних «видовищ»).
З іншого боку, перевантажувати психіку глядача «серйозною» інформацією (читача,
слухача) теж ризиковано – можна втратити аудиторію.
В умовах втоми людини під тиском інформації особливе значення для журналістики
і режисури набувають нові методи пред’явлення інформації, що допомагають подолати
стан тривожності глядача перед новими відомостями. У зв’язку з цим великий інтерес
представляє ігрова форма, що дає змогу подолати розрив між журналістом і аудиторією.
Проблема гри століттями привертала до себе увагу дослідників, і сьогодні в науці існує
безліч теорій, що пояснюють її природу. Значний вклад у розробку даного напрямку
внесли Спенсер, Бюлер, Гросс, Фрейд, Бейтендейк, Піаже, Фромм, Хейзінга, Берн.
З вітчизняних дослідників даною проблемою займалися К. Ушинський, Г. Плеханов,
С. Рубінштейн, Л. Виготський, А. Леонтьєв, Д. Ельконін, М. Бахтін, В. Сухомлинський,
В. Мухіна.
З усіх властивостей гри, що виділяються різними дослідниками, для журналістики,
як нам здається, особливо важливі 1) розвиваючий характер гри; 2) її гедоністична
природа. Причому, граючи, людина може випробувати два різних «задоволення»:
задоволення від самого процесу гри і тріумф перемоги. Звернімося до досліджень
нідерландського науковця Й. Хейзинга, викладених у книзі «HomoLudens»: «Що таке
виграти? Що при цьому виграється? Виграти значить піднестися в результаті гри. Але
дієвість цього вивищення має схильність розростатися до ілюзії верховенства взагалі.
І тим самим виграється щось більше, ніж тільки гра сама по собі. Виграється пошана,
набувається честь. І ця честь, і ця пошана завжди корисні безпосередньо всій групі, що
ототожнює себе з переможцем» [9].
Ця властивість є важливою для дослідження розважальної журналістики. Чи не
тому велику популярність завоювали телевізійні ігри – «Поле чудес», «Що? Де? Коли?»,
«Розумники і розумниці». Глядач часто і сам переживає за конкретного учасника, бажає
йому перемоги.
Ефект виграшу робить гру цікавою для журналістики. Аудиторія любить і хоче
грати, чому б не надати їй таку можливість на сторінках газети, журналу або з екрана
телевізора? Гра здатна заворожувати, вона непомітно, поволі активізує мислення
глядача. Гра - потужний засіб впливу як на самих учасників, так і на глядачів.
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Слід зауважити, що можливості використання гри в журналістиці не обмежуються
тільки розвагою глядача, адже інтелектуальна гра здавна допомагала людині пізнавати
світ. Якщо звернутися до теорії Й. Хейзинга, то «мудрування» на самому початку
людської історії виникає в формах гри, зокрема у вигляді загадування сакральних загадок.
У цьому світлі схожість гри та масово-комунікативної діяльності, підмічена російським
науковцем В.Олешко [7], здається цілком закономірною.
Як відзначає В. Олешко, ігрова форма в журналістиці взагалі і тележурналістиці
зокрема реалізується двома шляхами: 1) через власне гру, 2) через різні творчі прийоми
в рамках традиційних журналістських продуктів. Сюди належать: нетрадиційні жанри,
нестандартний підхід у висвітленні подій і явищ, значущу інтонацію оповідача (на
телебаченні і радіо), деталі оформлення, і, звичайно, лексико-синтаксичні прийоми.
Головна умова – ці прийоми повинні створювати ситуацію вільного, невимушеного,
спілкування читача з журналістським твором. Читач у результаті повинен отримувати
задоволення – від тонкої іронії, вдалого порівняння, каламбуру.
Яке місце займали і займають власне ігри на російському та українському
телебаченні? Для прикладу візьмемо три російських телевізійних канали: «Перший
канал» російська державна телекомпанія, яка охоплює найбільшу аудиторію РФ (98,8%
населення) і є лідером за кількістю ігор: «Вгадай мелодію», «Поле чудес», «Що? Де?
Коли?», «Розумники і розумниці», «Дог-шоу» та інші ігрові проекти. Телеканал «Росія»
на якому транслюються місцеві новинні блоки «Вести-Місцевий час» і програми
власного виробництва, НТВ крім території Росії, мовлення НТВ поширюється за межі
Росії. У вихідні дні ігри займали і займають важливе місце в сітці мовлення всіх цих
каналів, в той час частка ігор в будні дні на різних каналах різниться дуже сильно.
Відсутність ігор в будні пояснюється, швидше за все, по-перше, зростанням кількості
вітчизняних телесеріалів та інтересу до них з боку аудиторії, і, по-друге, складністю в
створенні нових ігор.
У зв’язку з розмовою про ігри на російському телебаченні, необхідно згадати
Владислава Лістьєва, який був одним з новаторів в даній області. Його проекти «Поле
чудес» і «Вгадай мелодію» досі відносяться до числа найбільш популярних програм.
Андрій Разбаш, генеральний продюсер телекомпанії «ВИД», зазначив, що програми
Лістьєва зробили дуже багато для розвитку розмовного жанру на російському
телебаченні. Також він підкреслив особливе вміння Лістьєва володіти масовою
аудиторією: «Він був правильно неглибокий. Будь-яка масова продукція на ТБ повинна
володіти одним і першорядним: якістю, повинна бути щирою і заразливою. Влад в ефірі
був дуже щирим. Його обличчя виражало таку увагу до співрозмовника, що це
привертало глядача до екрану і викликало емоції».
Лістьєв, як хороший шоумен, вів діалог з аудиторією не тільки за допомогою
вербальної інформації, але навіть його одяг багато говорив глядачеві. «Всім шалено
подобалося, що він став виходити в «Полі чудес» у смокінгу ... Потім з’явилася
«Тема», де не було вже ніякого смокінга. А далі – «Час Пік», де Влад вперше з’явився
в сорочці і підтяжках. Тобто навіть чисто зовні він відчував зміни в часі і настрої
глядачів».
Невипадково для різних програм вибирався різний одяг: смокінг в «Поле чудес»
неначе підіймав ведучого над гравцями, а демократичний одяг у «Часі Пік» створював
атмосферу дружнього, мало не домашнього спілкування [4].
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Тож аналізуючи інфотейнмент, не можна пройти повз поняття масової культури.
Як відзначає Г. Беспамятнова [1], відмінними рисами маскультури є активне використання
стереотипів масової свідомості замість оригінальних образів, орієнтація на всі верстви
суспільства (масу та еліту) одночасно, плюралістичність (здатність надавати явищам
безліч смислів, тиражування версій), інтертекстуальність (комбінування і вторинне
використання культурних знаків, відомих аудиторії). Також основною категорією творів
масової культури є «таємниця». Усе це активно використовується в ЗМІ, на
підтвердження можна згадати, що рідкісний журналістський продукт обходиться
сьогодні без іронії та самоіронії, важливих для естетики постмодернізму та
маскультурних практичних понять.
Однією з перших програм у жанрі інфтотейнмент на пострадянському просторі
називають програму «19:59» (ОРТ, 1996 рік). У «19:59», що виходила в ефір за хвилину
до основних випусків новин на інших каналах, була і інформація, і ефектні концертні
номери. Ведучих було четверо (на відміну від традиційних одного-двох). Вони не сиділи
за столом, а ходили по студії. Нетрадиційним для радянської традиційної телешколи
був і музичний супровід сюжетів. Наприклад, матеріал з Чечні був «покладений» на
популярну в ті часи пісню «Комбат» групи «Любе». А сюжет про русофілів у Латвії
супроводжувався шлягером Лайми Вайкуле «Ще не вечір». Втім програма «19:59»
проіснувала в ефірі лише кілька тижнів, тому всі про неї забули, і не розглядають як
приклад російського інфотейнменту. Адже і самого терміну «інфотейнмент» у 1996 р.
ще ніхто не знав [1].
Другою маловідомою спробою створити програму в жанрі інфотейнменту була
програма Миколи Сванідзе «Дзеркало». Протягом року (2000–2001) він запрошував у
свою, на перший погляд інформаційно-аналітичну програму, акторів, з фрагментами
вистав, циган, з піснями і танцями, часом, за участю тварин. Але програма не мала успіху.
Обличчям інфотейнменту на російському телебаченні називають програму
«Намедни», що з’явилася в ефірі телеканалу НТВ восени 2001 р., а її автора і ведучого
Леоніда Парфьонова – засновником російського інфотейнменту. Відповідно до
офіційного сайту НТВ: «Намедни» – це тижнева інформаційно-аналітична авторська
програма Леоніда Парфьонова. Події, люди, явища, – усе, про що говорили на тижні в
країні і світі. Програма відрізнялася новим для російського телебачення підходом до
інформації. Творцям програми було цікаво все, що цікаво її глядачам: високі «паркетні»
новини можуть подаватися слідом за матеріалом з російської глибинки, репортаж із
гарячої точки – після сюжету з життя голлівудських зірок. «Намедни» по-новому
підходить не тільки до змісту, але й до форми. Високий темп, насичений відеоряд, що
доповнює коментарі ведучого, – так, на думку авторів, слід подавати інформацію в
новому столітті» [4].
М. Картозія, шеф-редактор НТВ, у статті «Програма «Намедни»: російський
інфотейнмент» [4] зазначав, що при розробці концепції програми журналісти свідомо
орієнтувалися на американський досвід. Своїм головним завданням розробники передачі
оголосили створення «панорами головних новин тижня, їх експрес-аналіз, обговорення,
виявлення причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій». У цьому завданні немає нічого
несподіваного чи революційного. Нетиповими для російського телебачення були методи
пред'явлення інформації, покладені в основу концепції програми, такі як скорочення
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часу сюжету, метафорично-образна трактування подій, «розважальність» новини,
підвищений інтерес до деталей, нетипові герої та обставини.
У «фірмових стравах» програми (монті-пайтон, інтерв’ю-кліп) активно
використовувалися можливості монтажу. Монті-пайтон – «вживлення» анімованих
образів в документальні кадри. Інтерв’ю-кліп – короткий аудіовізуальний твір,
розрахований передусім на емоційне сприйняття. І хоча «Намедни» припинили своє
існування, вплив програми на сучасне телебачення триває, концепції і прийоми,
розроблені в ній, сьогодні використовуються багатьма журналістами.
Схожим чином подавалась інформаційна програма «Страна и мир» (автором та
керівником якої теж був Леонід Парфьонов) – інформаційна телепрограма, яка виходила
на телеканалі НТВ з лютого 2003 по грудень 2004 року. Програма замінила 10-годинний
вечірній випуск програми «Сегодня» з Кирилом Поздняковим. Характерними рисами
програм «Намедни» та «Страна и мир» були фрагментарність, кліповість монтажу.
Формат здебільшого передбачав респектабельність, але здатний рухатися в бік жовтої
преси. У «Намедни» чимало уваги приділялося скандальним, «смаженим» новинам,
розрахованим на досить невибагливого глядача. Рух у бік бульварності простежується
навіть не стільки у виборі теми (пацюки, що тероризують місто; людожери; школярі,
що знімаються в порнофільмах, тощо), але й у доборі слів і відеоряду для розкриття
теми. Загальні прийоми для більшості сюжетів: пояснення, інтерпретація найчастіше
будуються на спрощенні; короткий коментар застосовується замість довгого
обговорення; текст може з'єднуватися в ціле завдяки асоціаціям; пріоритет у візуальних
знаках, достатня кількість яких маскує відсутність аналізу. Програма пропонувала мову
«easylistening&watching». У сюжетах переважала симуляція: у тексті розставлялися
знаки інформації, знаки аналітичності і, в підсумку, – імітація позиції.
Усі ці прийоми та методи швидше стосуються зовнішніх ознак жанру і
відповідають визначенню інфотейнменту як форми подачі інформації. Саме як «метод
подачі інформації», а не як окремий жанр журналістики розглядає інфотейнмент
російська дослідниця Л. Васильєва [2]. Але про інфотейнмент в класичному розумінні,
якого дотримуються американські дослідники ЗМІ Л. Дауні і Р. Кайзер, які представляли
основною тематикою жанру історії про зірок [2], в Росії заговорили після появи на
телеканалі СТС програми Сергія Майорова «Історії в деталях». Ця програма складалася
з двох сюжетів хронометражем по 7–8 хвилин кожен і представляла повноцінні історії
про зірок (сучасного шоу-бізнесу, кіно, театру не лише в російському, а й світовому
масштабі). У 2004–2006 рр. програма ретранслювалася на українському телеканалі ТЕТ.
Власне, про український інфотейнмент почали говорити засновники щоденної
програми «Дивись!», перша програма в українському ефірі власного виробництва у жанрі
інфотейнмент, що вийшла в ефір на телеканалі ТЕТ 20 жовтня 2003 р. (хронометраж
15 хвилин, без ведучого). Оновлена, з ведучими (Павло Шилько, Наталя Калатай) і
збільшеним хронометражем (30-хвилинний слот), виходила в ефір з 19 квітня 2004 р.
Відповідно до офіційного сайту телеканалу ТЕТ: «Дивись!» – це була єдина в
українському ефірі програма власного виробництва у жанрі інфотеймент – нестандартно
про цікавих людей. «Дивись!» ніколи не повторювалась, кожна програма – унікальна,
кожна історія розказана спеціально для глядачів телеканалу ТЕТ. Від програми «Історії
у деталях» «Дивись!» відрізняла тематичність програм. У кожного випуску була тема, і
нею об’єднано трьох героїв.
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«Дивись!» по-новому підійшла не тільки до змісту, але й до форми подання тексту
сюжетів. У тексті майже відсутні складнопідрядні речення, замість них використовувалися
прості, що зробить текст легким для сприйняття й водночас дуже динамічним.
У 2005 р. про опанування жанру «інфотейнмент» заявив новостворений український
телеканал К-1 (програма «Один день» була схожою з програмою «Страна и мир» на
НТВ) та щотижнева програма «Неймовірні історії кохання», що з'явилася в ефірі
телеканалу СТБ. Ще одним прикладом інфотейнменту на українському телебаченні став
документальний цикл «Нові українці», який стартував на каналі СТБ 1 травня 2004 р.
У 2008–2011 рр. вироблялася документальна програма з елементами
реконструкції подій. «У пошуках істини» (СТБ), рідкісний для України приклад
пізнавальної історичної програми. І з кожним наступним роком на каналі стали з’являтися
нові програми в жанрі інфотейнмент «Документальний детектив», «Паралельний світ»,
«Містичні історії», «Зіркове життя» «Неймовірна правда про зірок», «Моя правда»
Напрям роботи у цьому форматі в Україні визнали загальнонаціональні телеканали
де програми та шоу активно використовують прийоми інфотейнменту. Український
загальноціональний канал «Інтер»: «БУМ» – «Битва українських міст», «Все для тебе»,
«Знак якості», «Караоке на майдані», «Червоне або чорне», «Майданс», «Модний вирок»,
«Орел і решка», «Що? Де? Коли?», «Школа доктора Комаровського».
Український телеканал «1+1»: «ТСН Особливе», «Світське життя з Катериною
Осадчою», «Перший мільйон», «Я люблю Україну», «Українські сенсації», «Сніданок
з 1+1».
«Новий канал»: «Підйом», «За грошi», «Кунсткамера», «Один за всіх», «Фактор
страху», «Аналіз Крові», «Аферисти», «Парад Порад», «Піранії», «Стажери», «Ревізор»,
«Хто зверху?», «Абзац!», «Суперінтуїція».
Український інфотейнмент перебуває на стадії динамічного і досить бурхливого
розвитку. Чимало програм, зокрема й інформаційних, використовують елементи
інфотейнменту «Подробиці» на Інтері, «ТСН» на 1+1, «Факти» на ICTV, «Репортер» на
Новому каналі, «Вікна» на СТБ та ін. Адже новини, певною мірою, розвага для глядача.
Високі рейтинги розважальних програм свідчать про те, що аудиторія швидше хоче
бути розваженою, ніж поінформованою.
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