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БІБЛІОТЕКА, КНИГА, КОМП’ЮТЕР, ЧИТАННЯ: ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
(за матеріалами соціологічних досліджень)
Безручко О. В.
здобувач Київського національного університету культури і мистецтв

БІБЛІОТЕКА, КНИГА, КОМП’ЮТЕР, ЧИТАННЯ: ОРІЄНТАЦІЇ
ПІДЛІТКІВ
(за матеріалами соціологічних досліджень)
У статті розглядається сучасний стан читання підлітків і його місце та роль
у духовному розвитку особистості.
Ключові слова: бібліотека, книга, читання підлітків, комп’ютер, соціологічні
дослідження, Інтернет.
В статье рассматривается состояние чтения подростков и его место и роль
в духовном развитии личности.
Ключевые слова: библиотека, книга, чтение подростков, компьютер,
социологические исследования, Интернет.
The paper review the current state of reading adolescents and its place and role in
spiritual development.
Key words: library, book, reading teenage computer surveys, Internet.
Серед вироблених світовою наукою стандартів щодо розвитку дітей є читання.
Воно визначається як основа для навчання, особистісного розвитку, задоволення,
розуміння тексту, як ключовий показник успішності в школі і житті. Сьогодні світ
особливо хвилюють проблеми грамотності дітей – функціональної (вторинної),
технологічної, візуальної, комп’ютерної, інформаційної тощо.
Радикальні зміни, пов’язані з читанням підлітків, здійснюються під впливом двох
чинників: з одного боку – формування запитів нового покоління, а з іншого –
впровадження новітніх технологій.
Нині в суспільстві формується особлива інформаційна культура, яка спирається
на масове залучення дітей до найсучасніших засобів інформації, зокрема і використання
персональних комп’ютерів для інтенсивної шкільної освіти, різноманітних
комп’ютерних ігор. Для педагогів, бібліотекарів, які працюють з підлітками та
юнацтвом, інтерес становить, перш за все, проблема використання можливостей
Інтернету для розвитку особистості за допомогою вільного читання. Ще особливо
важливо у контексті погіршення стану читання дітей.
Ставлення бібліотекарів до нових інформаційних технологій ґрунтується на
головній меті: оволодіти універсальними засобами для забезпечення читачів доступом
до якісної інформації та її джерел. Але на відміну від інших фахівців інформаційної
сфери, бібліотекарі не обмежуються пошуком інформації лише в електронних мережах,
а й включають традиційні можливості документно-комунікативної сфери. Кваліфіковане
використання Інтернету сприяє піднесенню ролі бібліотеки як фундаменту освіти і
просвіти, зростанню просвітницької місії бібліотеки, якісно збільшується її
інформаційний потенціал. Таке завдання стоїть в руслі вимог програми ЮНЕСКО
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«Інформація для всіх», яка базується на збереженні традицій і створенні цифрового
культурного надбання, справедливості доступу, досягнення міжнародного консенсусу
щодо нових форм і принципів співвідношення.
Останнім часом в Україні прийняті широкомасштабні програми підключення до
шкіл Інтернету. Бібліотеки України роблять також певні кроки у використанні мережі.
Українською бібліотечною асоціацією за сприяння Міністерства культури і туризму
України, підтримки обласних державних адміністрацій, фахівців IREX, програми
«Глобальні бібліотеки» в Україні (охоплено 17763 бібліотеки системи Міністерства
культури України), було проведено дослідження національного рівня «Публічні
бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету» (2008 р.).
За результатами дослідження, середня кількість комп’ютерів на одну бібліотеку
становить 0,3%, кількість бібліотек, підключених до Інтернету, близько 3% від загальної
кількості книгозбірень. Розвиток інформаційних технологій входить у перелік
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності України (2003–2013 рр.).
Зокрема, Закон України «Про національну програму інформатизації» (зі змінами від
01.06.2011 р.) визначає загальні засади формування, виконання та корегування
Національної програми інформатизації та передбачає розробку регіональних програм,
проектів інформатизації, а також регіональних аспектів галузевих програм
інформатизації. Концепцією Державної цільової національної культурної програми
передбачено створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ»
протягом п’яти років, починаючи з 2011 р. (Розпорядження Кабінету Міністрів України
№1579-р від 23.12.2009 р.).
Дослідження читання, підлітків зокрема, їх як користувачів Інтернету і дітей,
проводять філософи, культурологи, маркетологи, соціологи, психологи, педагоги,
книгознавці, бібліотекознавці, практики бібліотекарі. Проведений аналіз становлення
поняття «Глобальне інформаційне суспільство» на межі ХХ–ХХІ ст. (у працях
російських вчених І. Негодаєва, Н. Моісеєва, В. Іноземцева) свідчить про зміщення
акцентів на роль знання і роль людини у цьому процесі. Змінам у суспільстві і культурі
під впливом науково-технічної революції та інформаційних процесів, процесу
становлення інформаційного суспільства і культури присвятили свої дослідження
О. Хаяши, Д. Белл, І. Масуда, М. Маклюен. Багатоаспектність проблем використання
електронних ресурсів у бібліотеках зумовили появу наукових праць українських і
російських науковців (Я. Шрайберга, Ю. Столярова, Е. Сукіасяна, О. Онищенка,
К. Генієвої, М. Слободяника, Т. Павлуші, Д. Солов’яненка, Л. Костенка). Вони
присвячені окремим аспектам створення та розвитку електронних ресурсів,
використання Інтернету в бібліотеках. Використання Інтернет-технологій у
бібліотеках вивчали науковці В. Пашкова, М. Сенченко, Т. Ярошенко та інші.
Співіснування книги з новітніми засобами передачі інформації розглядала український
науковець О. Біличенко (ХДАК).
Багато досліджень проводиться за кордоном на замовлення різних компаній, яких
цікавлять ті чи інші аспекти поведінки різних груп в Інтернеті. Прикладом тому є робота
Якоба Нільсена (Jakob Nielsen), яку він проводив у 2002 р., вивчаючи відвідування
різних сайтів дітьми та підлітками, специфіку сприйняття, їх потреби. В європейських
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країнах ряд робіт, де велика увага приділяється проблемам безпеки дитинства,
проводиться у Великобританії С. Лівінгстон та її колегами з Вищої школи економіки.
В Росії була здійснена робота, що узагальнює кілька французьких досліджень К.
Керделлан, Г. Грезійона „Діти процесора: як Інтернет і відеоігри формують завтрашніх
дорослих”, де розглядаються різні аспекти взаємодії підлітків в Інтернеті. Вже
з’явились роботи про соціальні мережі і проблеми тінейджерів (С. Бондаренко). Значний
інтерес для нас представляє джерелознавча та історіографічна база дослідницьких
матеріалів центрів з вивчення підлітка як читача НБУ для дітей, РДДБ, СанктПетербурзького, Московського державних університетів культури і мистецтв.
Російська державна дитяча бібліотека за підтримки Російського гуманітарного
наукового фонду провела соціологічні дослідження: «Проблеми і тенденції у читанні
дітей Росії в умовах розвитку нових інформаційних технологій» (1999–2000 рр.),
«Дитячі бібліотеки та Інтернет: проблеми освоєння та перспективи розвитку» (2000–
2001 рр.), «Діти і бібліотеки в Інтернеті: аналіз ситуації та шляхи реалізації прав дитини
в кіберпросторі за допомогою бібліотек» (2005–2006 рр.), «Художня література та
підлітки в Мережі: мережеві спільноти юних читачів» (2007–2008 рр.).
Російський бібліотекознавець Ю. Мелентьєва зазначає, що «перші дослідження
Інтернет-читання в зарубіжних країнах і Росії показують, що Інтернет як і бібліотека,
як дві штучно створені системи, мають явні взаємозв’язки і взаємозалежності.
Сьогодні вже ясно, що Інтернет сприяє не зменшенню, а посиленню авторитету
традиційної бібліотеки, особливо, якщо її включено в Інтернет-середовище».
Відомий італійський культуролог У. Еко у своїй статті «Від Інтернету до
Гуттенберга» аргументовано, мотивуючи, досліджуючи на історичних прикладах,
підводить нас до свого переконання «Книга залишається необхідною», причому не лише
художня література, а всі випадки, коли потрібне читання вдумливе, не спішне, тобто
не просто одержання інформації, а й роздуми про неї. Проблему вчений ставить так: не
потрібно протиставляти візуальну і вербальну комунікації, а потрібно вдосконалювати
ту й іншу. Зокрема, відомий французький дослідник Р. Шарт’є ставить питання: Що
відбувається з читачем сьогодні, коли кількість текстів, дякуючи комп’ютерним
технологіям, зростає швидше, ніж після винайдення друкарського верстату? Автор
розглядає також роль бібліотеки в нових умовах і зазначає, що читачеві загрожує велика
небезпека загубитись серед архіпелагів текстів, блукаючи цифровою сферою без керма
і вітрил. Бібліотеки повинні стати інструментом, який допоможе новим читачам знайти
свій шлях у цифровому світі.
Культура в пошуках більш живих шляхів повинна використовувати всі можливості
засобів масової інформації. Необхідний освітній підхід, уважно продуманий в плані
відповідальності і завдань. Аналізуючи широкий перелік видів занять підлітків в
Інтернеті В. Чудінова зазначає, що він далеко не «пригнічує» читання, а скоріше
підтримує.
Інформаційні можливості суспільства України упродовж останніх десяти років
змінюються. Моніторинг, який проводиться Інститутом соціології НАН України з 2002 р.,
показує: якщо в 2002 р. було зафіксовано трохи більше, ніж 4% користувачів Інтернету,
2006 року – майже 15%, то у березні 2010 р. – понад 30% мешканців України (в селах

– 11%). Відбуваються і якісні зміни у використанні Інтернет-мережі. Так, сьогодні
(2011 р.) 39% користувачів шукають інформацію для навчання, 13% – відвідують сайти,
44% шукають інформацію на теми, що цікавлять, 11% опитуваних читають і
поповнюють свою електронну бібліотеку художніми книгами, 40% – музикою і
фільмами, 20% грають у комп’ютерні ігри, 48% респондентів користуються
електронною поштою, 70% – користуються Інтернетом вдома. Як висновок, науковці
Інституту відзначають, що слід формувати та заохочувати розвиток Інтернет-культури
користувачів, зокрема в питаннях якісного використання мережі. Саме в цьому руслі
відбулися загальні збори (листопад, 2011 р.) НАПН України на тему «Інформатизація
освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи». Директор Інституту педагогіки НАПН
України, перший віце-президент НАПН України В. Мадзігон у своїй доповіді наголосив,
що в стислі терміни необхідно вирішити завдання довершення технічного оснащення
закладів, кабінетів, бібліотек комп’ютерними системами, методичне забезпечення
навчання на основі використання інформаційних комп’ютерних технологій, формування
інтегрованих загальнонаціональних електронних навчальних, наукових ресурсів,
розвивати наукові дослідження з проблем інформатизації і комп’ютеризації освіти. Ці
ж проблеми відображено в документі «Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на 2012–2021 рр».
Для відстеження тенденцій впливу і взаємозв’язку традиційних і електронних носіїв
на формування особистості підлітка Національна бібліотека України для дітей
започаткувала в 2011 р. дослідження «Бібліотека, книга, комп’ютер, читання: орієнтації
підлітків», яке буде проводитись щорічно і поступово охопить всі регіони України.
Мета цього дослідження – дослідити проблему трансформації читання в сучасних
умовах під впливом нових інформаційних технологій, творення нової «моделі дитячого
читання». Вивчався реальний стан Інтренет-ресурсної бази, кадровий потенціал,
розуміння підлітками своїх проблем з одержання знань, інформації, читацькі переваги,
відношення до традиційних джерел і електронних носіїв. Під час дослідження
передбачалось також визначити практичне завдання: з якою метою підлітки звертаються
до бібліотеки, виявити чинники, що викликають загрозу розвитку бібліотек сьогодні і
в перспективі, а також обов’язкове забезпечення доступності накопиченої і
проаналізованої інформації для органів управління бібліотек, місцевих громад і
створення надійної та об’єктивної основи з вироблення регіональної політики розвитку
бібліотек, визначення її пріоритетів та прийняття заходів державної підтримки розвитку
бібліотечних систем.
Об’єктами дослідження стали читачі-учні 5–9 класів обласних, районних, міських
бібліотек для дітей, шкільних, сільських. Суб’єкт – ресурсна база традиційних та
електронних носіїв інформації у бібліотеках для дітей. Методом дослідження було
анкетування. Анкета включала максимальну кількість питань для одержання досить
розгорнутої картини результатів, які можуть бути використані для доказової бази та
висновків довготривалий час.
Базами дослідження були визначені бібліотеки для дітей Львівської та Рівненської
області. У Львівській області вели дослідження п’яти бібліотек: Львівська обласна
бібліотека для дітей, Центральна бібліотека для дітей м. Львова, районні бібліотеки
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для дітей мм. Жидачів, Буськ, Стрий. В Рівненській області були задіяні вісім бібліотек:
Рівненська обласна бібліотека для дітей, районні бібліотеки для дітей мм. Костопіль,
Сарни, Острог, Березне, смт. Гоща та Соснове. В Рівненської області в опитуванні взяли
участь 700 респондентів: по 140 учнів 5, 6, 7, 8, 9-х кл. У Львівській області були
задіяні 500 респондентів: по 100 учнів з 5, 6, 7, 8, 9-х кл. Всього до Національної
бібліотеки для дітей надійшло 1200 анкет.
Перш за все, нас цікавило «Читачем якої бібліотеки ти є?» і від учнів 5–9-х класів
Львівської та Рівненської областей ми одержали відповіді: 76,4% є читачами дитячих
бібліотек, і практично з 5-го по 9-й клас їх кількість не змінюється, вони залишаються
читачами до 9-го класу, 75% дітей всіх класів одночасно є читачами й шкільної
бібліотеки, 22,7% учнів мають домашню бібліотеку.
Що ж сьогодні частіше за все потрібно дітям у бібліотеці? Література за шкільною
програмою – відповіли 60% всіх опитуваних; відвідують бібліотеку з метою знайомства
з новою літературою – 43,5%; послуги Інтернет – майже 30%; шукають конкретний
документ 25% всіх опитуваних.
Яка мета використання комп’ютера та Інтернета? У більшості опитуваних учнів
5–9-х класів – це пошук різноманітної інформації (практично 100% респондентів),
спілкуються в Інтернеті, в т.ч. і за допомогою електронної пошти, 89% (причому по
мірі дорослішання дітей цей відсоток зростає вдвічі), Інтернет допомагає у навчанні
65% учнів, «скачують» реферати, музику, кіно – 76%, «скачують» тексти для читання –
16% опитуваних, користуються сайтом бібліотеки – 12,5%. «Які книги в електронній
версії ти вже читав?». Всього лише 31% учнів від загальної кількості читали електронні
книги. Причому названі твори, здебільшого, це світова дитяча література, книги за
шкільною програмою, енциклопедії, науково-популярна, пригодницька література.
Привертає увагу, в основному, те, що повторюється класика, яка була улюбленою також
і у попередніх поколінь. У всіх вікових групах – це твори Д. Дефо, В. Скотта, В. Шекспіра,
Г. Бічер-Стоу, М. Гоголя, Л. Костенко, Ж. Верна, А. де Сент-Екзюпері, В. Нестайка,
причому електронну бібліотеку мають 21,5% опитуваних.
«Які книги ти б хотів читати в електронному вигляді?» відповіли, що це – навчальна,
науково-популярна, довідкова література, художню літературу хотіли б читати 59%
опитуваних від загальної кількості.
«Якщо ти не користуєшся комп’ютером, Інтернетом, то чому?». Для 38% учнів –
немає необхідності; 37% – через відсутність вільного доступу; 14% респондентів мають
звичку працювати з традиційними джерелами; 4,5% учнів не мають навичок роботи з
базами даних. Фактично для 52% підлітків Інтернет є далеко не єдиним джерелом
інформації. Діти користуються електронними засобами в основному вдома, таких 48%.
Лише 12% дітей користуються ними в бібліотеках. Це свідчить про те, що наші
українські бібліотеки ще знаходяться на узбіччі електронної культури.
Переважна більшість респондентів впевнено відповіли «ні» на запитання «Чи
замінить комп’ютер книгу або електронна книга – друковану?», а саме – 72% опитуваних.
Разом з тим 22% респондентів вказують, що мають улюблені блоги. Розглянемо
детальніше. Серед улюблених сайтів учнів 5–6-х класів це: Rivne vechirne (сайт газети
«Рівне вечірнє»), Станція юних натуралістів (блог клубу еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді), Відпочинок.net (сайт, який надає повну та вичерпну
інформацію про відпочинок та унікальні місця), Все про все (тижневик безкоштовних
об’яв), Все про футбол, «Українська казка» (сайт українських казок), zooresursi-vsepro-tvarin (все про тварин), umka.com.ua (Інтернет-крамниця української музики «Умка»),
children.kmu.gov.ua (Урядовий сайт для юних громадян, Hiblogger.net (як створити свій
блог), Етнічний український сайт (українська народна творчість), ukrbash.org, (Укрбаш:
некомерційний україномовний сайт-цитатник), lodb.org.ua (сайт Львівської обласної
бібліотеки для дітей), різноманітні спортивні блоги. Учні 8–9 класів вказали такі: lukrainka.name (енциклопедія життя і творчості Л. Українки), kobzar3.narod.ru (біографія
Т. Шевченка і матеріали про його творчість), Wikipedia (Вікіпедія – вільна
енциклопедія), pisni.org.ua (сайт українських пісень), libr.org.ua (Українська електронна
бібліотека), сайти україномовної літератури, україномовні та англомовні літературні
блоги, ostriv.in.ua («Острів знань» – освітній шкільний Інтернет-портал: сценарії вечорів,
розробки уроків, реферати), Class.ua (Українська соціальна мережа для школярів),
Ukrlib.com.ua (Бібліотека української літератури), famouspeople.org.ua (сайт біографій
видатних людей України), vishivanochka.com.ua (сайт, де можна замовити українські
національні костюми на прокат), Все про все (тижневик безкоштовних об’яв), Умілі
ручки (віртуальний дитячий журнал), krainamaystriv.com (Країна майстрів – форум з
рукоділля: уроки, майстер-класи, відеоуроки, ігри), дозвіллєві блоги, спортивні блоги.
Дуже популярними є у всіх опитуваних вікових групах соціальні мережі «Вконтакті»,
«Однокласники», «Фейсбук», «Друзі», «Твіттер», де діти спілкуються. На відміну від
учнів 5, 6, 7, 8-х класів, дев’ятикласники відвідують, здебільшого, сайти про сучасне
мистецтво, сучасну літературу. Читаючи блоги, залишають свої коментарі 25% учнів
від загальної кількості опитуваних.
Для вибудови стратегії розвитку бібліотеки для дітей, її сучасної моделі ми
запитали у дітей «Яка, на вашу думку, має бути бібліотека майбутнього?» і одержали
такі відповіді: «В ній мають бути всі книжки світу, всіма мовами», «Багато сучасних
книжок як традиційних, так і електронних», «В ній мають бути досвідчені бібліотекарі»,
«Повинна бути ігрова кімната для проведення інтелектуальних ігор», «Вона повинна
бути красива, чарівна й потрібна дітям», «Книжки, від яких не можна відірватися», «Цікаві
гуртки», «В ній мають бути телевізори, комп’ютери з доступом в Інтернет, електронні
книги», «Бібліотека не повинна змінюватись, але хотілося б проводити більше часу в
Інтернеті», «Має бути виставка книжок, ілюстрації до них у великому світлому
приміщенні», «Бібліотека повинна бути більш цікавою, з великими читальними залами»,
«В ній мають відбуватися цікаві зустрічі, не тільки з письменниками», «Це дуже цікавий
і престижний заклад», «Вона має бути розумна і добра, щоб дала хорошу пораду», «Щоб
був доступ до різноманітних блогів», «В ній має бути кафе або їдальня, щоб була
можливість щось «перехопити» та довше побути у бібліотеці», «Бібліотекарі-роботи,
ноутбуки, з яких усі читають книги», «Бібліотека обов’язково повинна мати сучасний
інтер’єр», «Повинні бути різноманітні гуртки, наразі – театральний», «В ній будуть
ноутбуки з Wi-Fi, щоб читати там, де зручно». Так, попередньо можна зробити висновок
про бібліотеку майбутнього в уявах дітей (це сьогодні актуальна тема і для науковців),
починаючи від сучасного просторого інтер’єру, оснащеного технікою з відповідними
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територіями для гурткової, дозвіллєвої, масової роботи, досвідчених бібліотекарів
(роботів також), простий, зручний, зрозумілий для дітей доступ до інформації, знань,
книги (з усього світу і на багатьох мовах) як на традиційних носіях, так і електронних.
Отже, дослідження дозволяє говорити про затребуваність бібліотек та інтерес
дітей до книги, і зокрема в малих містах, селищах, оскільки з 1200 респондентів 900
проживають саме там. Також результати підтверджують гіпотезу дослідження у тому,
що діти, які є активними користувачами бібліотек, краще орієнтуються в
інформаційному просторі, їх вибір більш усвідомлений, вони більш грамотні і як читачі,
і як слухачі, і як глядачі. Такі ж висновки зроблені зарубіжними дослідниками, про що
досліджувала автор. І основну роль у цьому відіграє наявність відповідних ресурсів і
креативна діяльність, в даному випадку, бібліотекарів у співтворчості з відповідними
партнерами. Важливим для одержання таких результатів є вибір баз дослідження, адже
м. Львів фактично є «столицею читання», завдячуючи в значній мірі Міжнародному
книжковому «Форуму видавців у Львові» (це найбільший український книжковий
ярмарок та один з наймасовіших заходів подібного типу в Східній Європі), комплексу
заходів з підтримки читання, що започатковані спільно з НБУ для дітей і проводяться
в його межах, системно продовжуються як у Львівській, так і Рівненській областях.
Адже ОДБ проектують такі заходи на мережу бібліотек областей, до того ж у бібліотеках
– базах дослідження за рахунок грантів створені і діють інформаційні центри.
Більш детальні пропозиції на основі доказової бази будуть надані по завершенню
дослідження в наступних областях України, але вже і цей етап дослідження свідчить
про необхідність цільової програми видання літератури як на традиційних носіях, так і
видань на електронних носіях для дитячих бібліотек. Для забезпечення рівного доступу
дітей малих міст, селищ, сіл до інформаційних ресурсів необхідно вирішувати питання
створення інформаційних центрів на базі кожної бібліотеки регіону відповідно до
Державної програми інформатизації. Зокрема, вимагає рішення і таке питання, як
розробка професійних рекомендацій по створенню веб-сайтів бібліотек, які б були
насичені необхідною для дітей корисною інформацією і несли б в собі творчий,
інтелектуальний потенціал, були конкурентоспроможними з іншими веб-сайтами, якими
цікавляться діти і які є їх улюбленими.
Одержані результати послугують виробленню і прийняттю відповідних методичних
і управлінських рішень, як на загальному, так і на регіональному рівнях, зокрема
вироблення стратегії подальшого розвитку бібліотек для дітей як осередків
інтелектуального і духовного розвитку особистості, що захищає права дитини.
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У статті розглянуто культурологічні проблеми формування «протестних
культур» 60–70-х рр. ХХ ст. Визначаються соціологічні, культурологічні, етичні,
естетичні та мистецькі детермінанти виникнення руху нонконформізму та
молодіжних субкультур.
Ключові слова: культура, субкультура, нонконформізм, протест.
В статье рассмотрены культурологические проблемы формирования
«протестных культур» 60–70-х гг. ХХ века. Определяются социологические,
культурологические, этические, эстетические и художественные детерминанты
возникновения движения нонконформизма и молодежных субкультур.
Ключевые слова: культура, субкультура, нонконформизм, протест.
In the article the cultural problems of forming of protest cultures are considered in
60 are 70-s years of ХХ age. The sociological, cultural, ethics, aesthetically beautiful
and artistic determinants of origin of motion of nonconformism are determined and
youth subcultures.
Key words: culture, subculture, nonconformism, protest.
Протестні культури у вимірі другої половини ХХ ст. ще є не достатньо вивченими.
Так, соціологи, зокрема, В. Лях, у контексті формування інформаційного суспільства
та трансформації комунікації шляхом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
визначає особисті зміни ціннісних орієнтацій і підходів до життя [7]. Д. Янкелович
визначає в американському суспільстві два періоди розвитку культури 50–60 рр. ХХ ст.,
характерні тим, що тут превалюють суворі норми і правила поведінки. У 70-ті рр.
виникають різні субкультури, починає домінувати широка плюральність, декларована
свобода і різноманітність інтерпретативних парадигм бачення світу.
Проблема субкультур, які виникають на різних теренах опору, – це переважно
молодіжні культури, професійні і аматорські угруповування, де домінує тотальна
фольклорна настанова екологічного типу – екоджаз, блюз та ін. У 70-ті рр. в Америці,
у посттоталітарних країнах революційні зміни в суспільстві не відбувалися, навпаки,
після хрущовської відлиги на території СРСР спостерігалось посилення тоталітаризму.
Хоча дозволеними стають ті жанри мистецтва, які раніше були забороненими. В Америці
спостерігається приблизно така ж картина. Утворюється перманентна черга протестних
релівантних ситуацій і звернень, які досягають своєї мети.
У дослідженнях А. Тоффлера, Д. Белла, Й. Масуда, М. Пората, Т. Стоуньєра,
В. Дайзарда та ін. розглядається протестування як феномен культуротворчості кінця
ХХ ст. у західній культурі [10; 1; 16; 8; 12]. Актуальними є дослідження пострадянської
тоталітарної культури В. Ляха, Є. Зінькевич, Л. Смірної та ін. [7; 4; 9], адже системне
поняття протестних культур ще не визначене.
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Метою статті є визначення культурологічних особливостей протестних культур
кінця ХХ ст.
Німецький соціолог Г. Клятес визначає такі етапи еволюції соціальнопсихологічних процесів: перший – від початку – до середини 60-х рр. ХХ ст.; другий –
із середині 60-х рр. – до середини 70-х рр.; третій – 70-ті рр., коли відбулися радикальні
зрушення у ціннісних орієнтаціях суспільства. Тобто ціннісна переорієнтація і водночас
економічна криза створюють достатньо обмежений простір для тих протестних рухів,
що виникають у цей період, які все ж існують і широко розповсюджуються. У 70-ті рр.
вже було сформовано культуру протестування.
Протест без культурних ознак трактується як анархія, страйк, мітинг. Але якщо
протест дозується, структурується, то здійснюється селекція протестних рухів, він уже
набуває жанрових форматів і ознак.
Можна стверджувати, що розхитування нормативів, однак, не можна звести лише
до преславутого плюралізму. Так, Р. Вентурі в 70-ті рр. стверджує: «Диктат плюралізму
стає нестерпним». Цей архітектор, який змінив вектор в архітектурній творчості від
модернізму до постмодернізму, адаптував усю культуру середнього рівня до смаків
високих елітарних кіл архітектурної свідомості, свідчить про те, що виникає новий
диктат, політика нав’язування плюралізму, яка вже починає заперечувати ті рухи, які
намагалися досягти цього плюралізму. Така амбівалентність протесту за множинність
поглядів, смаків і проти цієї множинності, протестантської етики протестантизму і за
цю етику, але вже у модифікованому вигляді, є складним динамічним вектором, який у
соціологічних координатах визначається як конфліктний, як певна контркультура. Тобто
структури контрультури виникають у контексті різних широких протестних рухів як ті
структури, які не можуть існувати поза межами протесту в цілому. Це не анархізм, а
подвоєність, складна дилема, яка характеризувала проблеми 70-х рр. як пошук
автентичного джазу, проблеми автентичного фольку, автентичних форм буття в
ландшафтному просторі, які раптом відкрилися для суспільства не лише Америки, але
й для Європи.
Такі культурні процеси тривали до 90-х років. Проте з часом, цінності, зобов’язання
та згоди швидко анігілюються, розмиваються. Замість них впроваджується розгорнута
інфраструктура маркетингу, менеджменту, паблік рилейшнз. Усі ці механізми діяли
раніше, але вони стають вже культурними нормами комунікації, механізмами
регулювання того ринку цінностей, який ні зовнішньо, ні внутрішньо не потребує
примусу. Хоча ця ситуація теж виглядає достатньо симулятивно. Але примус за нових
умов усе ж здійснюється під кутом зору працівників галерей, дилерів, а також
загальноекономічної ситуації, яка має життєвий цикл, і навіть економічної кризи, яка
відбулася в Америці, а потім в усіх країнах світу, свідчить про виникнення певного
імпульсу культуротворення, який визначає ціннісні пріоритети. Цінності іноді
маскуються під форму протесту, а як правило, вони свідчать не скільки про
одностайність, згуртованість, стільки про індивідуальну логіку вибору. Для суспільства
80–90-х рр. ці норми стали загальноприйнятими.
У цей період актуальною проблемою є проблема етичних виборів. Якщо раніше
етика залишалась у межах, які тією чи іншою мірою контролювалися релігійними та
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традиційними настановами, то у 80–90-ті рр. етика стала корпоративною,
комунікативною, на думку К.-О. Апельома і Ю. Габермасома. Етика стала екологічною,
індивідуалізованою. Розмаїття етичних відзнак від категоричного імперативу до
можливості вибору із різних норм певною мірою руйнувало традицію, пов’язану з
протестантською етикою.
В. Лях зазначав: «Ще більш сильний виклик цінностям завзятої праці,
бережливості та заощадливого споживання надійшов з боку контркультури, яка відкрито
поставила під сумнів правомірність пріоритету відстроченої винагороди,
самоорганізованості та раціональної поведінки» [7; 11]. Цей контекст надзвичайно
гостро маркується нонконформними рухами, малими групами, які раптом стали взірцем
поведінки та повсякденного буття. Їх пріоритети, цінності стають модними і навіювання
цих цінностей сприймається як всезагальна норма.
Здається, що поняття «контркультура» і «протестна культура» корелюють. Але
протестні культури, або протестна культура як цілісність не є тотожною контркультурі,
у протесті головним є феномен виголошення вимог, саме протиставлення позицій. А
контркультура – це певна онтологія, усталений спосіб споживання, виробництва та буття,
який є протилежним традиційному споживанню та виробництву. Тому протестні культури
характеризуються більш мистецькими, естетичними і водночас корпоративними
інтересами, пов’язаними з малими групами, з тими субкультурами, які виникають у 70–
80-ті рр. у різних країнах світу.
Важливо, що в цей період формується мережа Інтернет, упроваджуючи широкі
комунікативні можливості. Людина може сприймати максимальну кількість інформації,
вступаючи в простір розгорнутого комунікативного виміру спілкування. Тобто культура
постіндустріального суспільства не є лише набором мозаїчних субкультур, а несе в
собі певну зовнішню і внутрішню логіку антитетики. Все залежить від того, який модус
є пріоритетним – етичний, естетичний, соціокультурний, або гедоністичний, тобто
орієнтований на споживання. Цей плюралізм базується на гострій антиномії, яка
зовнішньо та внутрішньо критикується. Саме у 70–80-ті рр. на цьому ґрунті була
сформована так звана деконструкція Ж. Дерріда.
Деконструкція – це гіперкритичний дискус, що виник у часи нонконформізму і
функціонував до кінця ХХ ст., адже на зламі епох виникла нова орієнтація. Тобто сама
логіка протестів ні в якому вимірі не є лише анархічним пунктом або рухом, адже вона
свідчить про глибинну рефлексію і про культивацію потреб у різних сферах
культуротворення. Зокрема, хіпі і панків; хакерів у глобалізованому середовищі;
нонконформістів постмодерного суспільства; галерейщиків, які створювали графіті
на вулицях, парканах, захоплювали простір для театральних зображувальних, музичних
та інших екзерсисів, що нагадували певний танок.
У чому суть цього протиставлення хакерівській етики протестанській? «Ідея праці
як обов’язку в протестантській етиці ставиться під сумнів ідеєю пристрасного та
творчого ставлення до своєї праці в етиці хакерів, створюючи опозицію між творцями
інформації та іншими працівниками», – зазначають Кательс і Хіманен [7; 29].
Тобто тут хакери сприймаються не лише як технозлодії, а вже як ціла розгорнута
інфраструктура людей, вписаних у техногенез сучасної посткультури, у якої виникає

тяжіння до самовиявлення шляхом маніпулювання інформацією, а також широкого
задіяння технологій. Цей аспект стрімко поширюється. Але ця хвиля має свої межі
зростання і на певному етапі спострігається занепад. В умовах спаду хакерський рух
набуває негативних ознак.
Отже, урбанізоване середовище і комунікація мають дві ознаки: з одного боку,
це позитивні риси, за допомогою яких людина максимально індивідуалізує свій окремий
комунікативний коридор виходу в світ, а з іншого боку, всі ці коридори є надзвичайно
подібними. Це пригнічує і потребує нової селекції вже на наступному рівні протесту,
який ставить під сумнів самих хакерів як технологічно озброєних індивідів.
Наолудизм є перманентним явищем ХХ ст. Хакери, неохакери, ті, хто протестують
проти руху хакерів, так чи інакше пов’язані в процесом комунікації. Проте комунікація
трактується ними по-різному: як засіб або як мета існування людини, зокрема, в іграх,
розвагах та інших самодостатніх конфігураціях віртуального світу.
Важливо, що серед соціологів і дослідників, які тяжіють до соціологокомунікативної сфери інтерпретації культури постіндустріального суспільства, нині не
існує навіть узгоджених термінологічних конструкцій, які б допомагали зрозуміти
ситуацію. Вони розглядаються як «три хвилі» у А. Тоффлера; А. Моль досліджує
мозаїчність культури. М. Кастельс розглядає віртуальну культуру. Все це свідчить про
те, що проблема нового конформізму, нової єдності, конформності вивчається не на
примітивних засадах ідеології або споживацьких стратегіях, а більш високих, етичних,
моральних категоріях та набуває властивих ознак.
М. Бахтін феномен етичного розуміє як безкінечну зміну місць, а почуття як
надлишок буття. Тобто чуттєвість людини є маркером самої зміни місць, бо людина не
може вічно перебувати в одному стані чутливості, у неї є потреба до новизни, оновлення
почуттів. І якщо М. Бахтін визначив діалог як єдину форму існування культури, яку
потім у Ю. Крістієва трактує, як полілог, то діалогіка В. Біблера свідчить про те, що
наприкінці ХХ ст. ці дослідження не є вичерпними і потребують доопрацьовувань.
Сам по собі діалогізм тут містифікований, перетворений на формульну схему
інтерації, або комунікації, що не є свідченням того, що в діалозі задіяні маркери «верху»
і «низу» культури; що культурні діячі, або культурні артефакти, які потрапляють у
комунікативне поле, обмінюються вищими цінностями. Вони можуть існувати на рівні
культури споживання, на рівні тих псевдопротестних ознак, які свідчать лише про те,
що треш-культура, тобто низова культура, є найважливішим маркером критики, гламуру
і політичних лідерів, але це ще не свідчить про те, що у ній задіяні вищі моральні
цінності.
Д. Пітерс зазначає: «Сократ і Ісус – центральні постаті для морального життя
західного світу. Здавна, їх збіжності та розбіжності були предметом обговорювання.
Обидва були іронічними і відповідали запитаннями на запитання; обидва вони – мученики,
чиє царство не в цьому світі; учителі, безпосередньо від яких до нас не дійшло жодного
слова – тільки перекази певним чином упереджених учнів; і через те – особистості,
чия історична актуальність викликає величезне здивування і зацікавленість. Обидва
вони навчали любові і засіванню, але їхні наміри були різними. «Сократ» у
Платоновському «Федрі» пропонує один погляд на дискурсивну діяльність: еротичне
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життя діалогу. Притчі, приписувані Ісусові Євангеліями, дають більше бачення:
незмінне і відкрите розсіювання, адресоване всім, кого воно може стосуватися. Ці дві
концепції комунікації, близький, тісний діалог і вільне розсіювання – актуальні і
сьогодні» [10; 43].
Дослідження уже останніх часів досить загострили проблему естетики. Естетика
– не поверхова реальність оцінювання, чуттєвість, яскравість і все до чого ми звикли в
бінарних композиціях естетичного: прекрасне – потворне, піднесене – низьке, трагічне
– комічне, але естетичне, яке дається у двох складних модусах, коли людина звертається
до всіх без надії на інтеракцію, на обмін думками, і коли людина живе в самому
інтерактивному процесі.
Дуже важко визначити, який процес домінує в культурі кінця ХХ і початку ХХІ ст.
Нині існує ситуація функціонування великої кількості каналів, безлічі інформативних
трансформерів і суб’єктів комунікації. І сама ця множинність анігілює діалог, де є дві
постаті – учень і вчитель. Наприклад, Сократ, Платон, або хтось інший. Парадигма
змінюється – всі рівноучасні, діалог розгортається як монолог, а монолог здійснюється
як безнадія і як безодня, в якій розсіювання можливе і неможливе. Якщо немає чого
сіяти, то, звичайно, його не можна назвати розсіюванням. Якщо немає чого донести,
то, звичайно, – це не комунікація.
Це ситуація методологічної безвиході, коли існують форми гострої інтеракції,
більше того, діють технології, існує контркультурна ситуація широких протестних рухів,
але не здійснюється ані діалог, ані розсіювання. Вони зникли з самого початку, бо
продукують і структурують у реальність лише формульні схеми, штампи, які
залишаються на рівні атракціонів низької інформації, яка не несе в собі вищих цінностей.
Ці аспекти надзвичайно важливі для того, щоб зрозуміти контекстний характер
проблематики, яка веде до ще одного протесту. Людина вже протестує проти всіх. Так
у політичному світі навіть знайшлась така людина, яка змінила собі прізвище на
«Противсіх». Світ «проти всіх» обертається світом проти себе, проти своєї
ідентичності, проти глибинних вимірів «Я», бо людина живе світом.
Філософи, а також культурологи німецької практичної комунікативної філософії
зазначали, що моральна ситуація невід’ємна від буттєвості людини, від її існування у
світі, від її чуттєвості.
Тут філософською мовою визначено досить просту річ. Будь-які протести і будьяка система диспозиції, контрпозиції, контркультур, а разом і діалогу, або розсіювання
має свій горизонт, своє походження, має свої пріоритети, які належать культурноісторичному полю. Це культурно-історичне поле можна визначити морально, етично
як певні імперативи, естетично, як ті горизонти чуттєвості, які не можна брати. Зокрема,
культивувати садизм, гомосексуалізм, або низьку комерційну еротику. На цих проблемах
акцентують увагу різні спільноти, але вони все ж культивуються на низовому рівні
культури.
Протест відбувається і зверху, і знизу. Протестна позиція – це складний
комунікативний феномен, який у контексті тієї реальності комунікативних спільнот, яку
визначає К.-О. Апель, потребує своєї логіки, а ще краще, діалогіки за В. Біблером, а
також цей процес має бути релевантним і як діалог, і як розсіювання. Ці дві моделі
західноєвропейської культури стали цінностями всього людства.

Якщо визначити модус мистецьких реалій протестних рухів, то, звичайно, потрібно
звернутися до традиційного руху в мистецтві, що розглядається, не лише як діяльність
зі створення шедеврів. Після 60-х рр. ХХ ст. ця реальність була порушена. У Великому
тлумачному словнику сучасної української мови подано таке визначення мистецтва:
«1. Творче відображення дійсності в художніх образах, творча художня діяльність //
Сфера творчої художньої діяльності. 2. Досконале вміння в якійсь справі, майстерність»
[2; 525]. Тобто вміння, майстерність і творчість є фундаментальними атрибутами
характеристики в мистецтві.
Мистецтво після 60-х рр. у межах формування естетики і поетики постмодернізму
активно засвоювало всі допоміжні зони між людиною, світом, соціумом і тими
інституціями, які займалися відображенням реальності. Замість відображення, або
зображення виникали інші пріоритети: інсталяція, тобто формування просторового
середовища, ленд-арт – створення природних артефактів у мінімізованому середовищі,
теаралізовані види мистецтва (перфоменс – театралізована реальність, яка набуває
найрізноманітніших ознак). Сама поетика постмодернізму розгортається у протестній
конфігурації як іронія, тобто подвоєння суб’єкта культуротворення, де він існує «тут»
і «там». Тобто ігрова, низова, знижена реальність дає можливість здійснити конфігурації
оцінювання світу.
О. Лосєв розглядав античну, романтичну і пізню іронію. Але він не досліджував
постмодерну іронію. Іронія античності цілком вписувалась у діалог монологічний. Іронія
романтиків ставала підґрунтям для майбутнього індивідуального злету думки, образів
і почуттів, іронія постмодерністської реальності, або постмодерністського
культуротворення ставала шляхом знаходження у двох світах винятково ігровим і
амбівалентним, негативним оцінюванням своєрідної анігіляції реальності. Тобто іронік
постмодерну не руйнує світ, займається його інтерпретацією. Сама поетика іронічного
відношення до світу, який є протестним за своїми формами і ознаками, може
використовувати різні форми протесту, але іронія не завжди сягає заперечення. Вона
може, навпаки, піднімати реальність на шляху визначення низових контекстних реалій,
на підставі чого зростає висота тих цінностей, які раніше могли бути не побаченими.
Отже, контркультура, як і протестні рухи, набуває різних конфігурацій. Так, хакери
– це не обов’язково ті, хто живе лише комп’ютером, але це та група, або корпоративи,
які прийняли цінності техногенної культур; які вже угруповані в комунікативні спільноти
і існують у контексті цієї техногенної культури. Можна сказати, що виникає й інший
молодіжний рух, який протистоїть техноцентризму і техноценозу в сучасній цивілізації.
Цей рух нагадує лудитів, які нищили машини. Його легко ідентифікувати хіпі, панками.
Але можна стверджувати, що це лише поверхові реалії. Окрім хіпі і панків існував більш
глибинний фундаментальний виток традиціоналізму, який осмислювався в різних реаліях.
Нонконформізм, замаскований під реалії тих років, які частково входили в життя
і у редукованому вигляді залишилися в образах забетонованої стіни пам’яті. От такого
абсолютно неадекватного авангардного проекту, де автори намагалися здійснити новий
обряд поховання, де вони пропонували людям поклонятися „стіні пам’яті”, прощаючись
зі своїми близькими, – це гірший мистецький зразок тоталітаризму, ніж він був у
реальності.
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Останній аспект, який можна визначити як стилетворчий, який уже пов’язують з
мистецтвом постмодернізму, який теж є складним, амбівалентним та іронічним за своїм
принципом здійснення, – це симулякровий простір культури, який на основі досліджень
Ж. Бадрійяра, незважаючи на його не бажання розуміти симулякр як симуляцію, як
переміну реальності, цей образ став розглядатися як штучна реальність, яка замінює
справжню реальність.
Отже, можна стверджувати, що методологічно важливо зазначити два аспекти:
загальнокультурний і стильовий. Стильовий був внутрішнім, належав до професійних
кіл, корпорацій, угруповувань, які виникали неформально, інколи належали окремій
особистості, наприклад, В. Висоцькому. Загальнокультурний світ умовно визначається
як соціокультурний, етичний, естетичний, комунікативний і мистецький вимір. Тобто
весь цей контекст зовнішнього і внутрішнього протестування, антитетики протесту у
вигляді протестно-динамічного випередження часу був характерним для всіх
протестних рухів.
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РОЛЬ ЕТНОДИЗАЙНУ У ПІДГОТОВЦІ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ
У статті досліджується проблема підготовки молодого фахівця в галузі
дизайну. Дослідження та поєднання традицій з сучасними технологічними
процесами, оптимальне втілення фахових знань у цій галузі, вивчення традицій та
їх поєднання з сучасними технологічними процесами.
Ключові слова: етнодизайн, традиції, етномистецтво, етнокультурна
спадщина, етнопедагогіка, інтеграція, технологічний процес.
В статье исследуется проблема подготовки молодого специалиста в отрасли
дизайна. Исследование и сочетание традиций с современными технологическими
процессами, оптимальное воплощение профессиональных знаний в этой отрасли,
исследование традиций и сочетание их с современными технологическими
процессами.
Ключевые слова: этнодизайн, традиции, этноискусство, этнокультурное
наследство, этнопедагогика, интеграция, технологический процесс.
In the article probed problem of preparation of young specialist in industry of
design. Research and combination of traditions with modern technological processes,
optimum embodiment of professional knowledges in the general system of culture.
Key words: etnodizayn, traditions, etnoart ,etnoculture inheritance,
etnopedagogics, integration, technological process.
Зміни у вітчизняній системі освіти, що мають глибинний характер, безпосередньо
пов’язані з особистісним чинником і, відповідно, передбачають вдосконалення та
оптимізацію системи художньо-естетичної підготовки майбутнього фахівця в галузі
дизайну.
Отже, актуалізується проблема підготовки молодого фахівця в галузі дизайну,
що міг би досліджувати та поєднувати традиції з сучасними технологічними процесами,
оптимально втілювати фахові знання в загальну систему культури. У його підготовці
особливу увагу слід звернути на особистий характер, його захоплення до занять з ручної
праці, вміння цінувати витвори попередніх поколінь та гармонійно це інтерпретувати у
власній творчості. Особливої актуальності така переорієнтація набуває стосовно
молодих фахівців, які повинні внести свій внесок в розвиток української культури та
мистецтва.
Окремі аспекти проблеми в організації художньо-естетичної підготовки майбутніх
фахівців розкриті у працях Є.А. Антоновича, В.Г. Бутенко, І.А. Зязюна, Б.Т. Лихачова,
С.Г. Мельничука, Б.М. Йєменського, В.Р. Аронова, М.М. Волкова, О.А. Тарасенко.
Аспект підготовки студентів до викладання художньої праці, трудового навчання,
образотворчого мистецтва у початковій школі висвітлюють роботи В. Тименка,
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І. Міщенко, В. Хорунжия, О. Савченко, Н. Бібік та ін. Проте такий аспект, як викладання
спеціальних дисциплін у мистецьких закладах який би тісно переплітався з
етнотрадиціями, етнокультурою, залишається недостатньо дослідженим.
Мета статті – визначення ролі викладання спецдисциплін, орієнтуючись на
етнотрадиції, етнокультуру, та взагалі етнос конкректного регіону.
Створювати щось нове, розробляти проект, власну конструкцію, яку ніде «не
підглянеш», для більшості підлітків непосильне завдання на відміну від молодшого
покоління, які хочуть і люблять фантазувати. Чому втрачається це яскраве бажання
складати, створювати, не озираючись на вчителя? Ми переконані в тому, що люди мають
право бути різними, і, більше того, усвідомлюючи себе особистістю, людина може
вибудовувати перспективи власного розвитку, а ніхто не має права цього не враховувати.
Зміст цієї системи - гуманітарно-естетична культура і можливість засвоєння
художньої освіти засобами різних видів мистецтва. Саме гуманітарний склад мислення
і гуманітарний стиль діяльності лежать в основі розвитку індивідуальних творчих
здібностей учнів [4].
Глибоким гуманітарним потенціалом володіють предмети, що викладаються –
історія образотворчого мистецтва, культурологія, дизайн, які інтегрують культурний і
історичний досвід людства. Всі ці дисципліни об’єднані одним і тим же змістом.
Специфіка предметів полягає в тому, що кожен з них описує людину різними способами
і своєю власною мовою. Наше завдання в наступному: допомогти особистості осягнути
ці мови і способи; вибрати ті з них, які йому найбільш близькі, з урахуванням його
схильностей, інтересів, можливостей, вікових особливостей.
Різноманітні витвори декоративно-прикладного мистецтва, з якими знайомляться
ще в молодшій школі на уроках, допомагають розвивати в особистості естетичне
відношення до дійсності і любов до рідного краю. Дивно цікаві і нескінченно багаті
шляхи естетичного виховання особистості за допомогою декоративно-прикладного,
народного мистецтва, етнодизайну.
Етапи етнокультурного освоєння студентами які вчаться народному мистецтву
протікають у момент безпосереднього сприйняття ними художньої речі. Звичайно,
ефективніше, якщо це буде справжній предмет, але можна використовувати і фото,
таблиці або зображення на слайді. Естетичний ефект дії художньої речі можна підсилити,
привертаючи літературні і музичні твори. Дослідники народної творчості неодноразово
указували на спільність художніх образів у пісенній, казковій і образотворчій творчості
народу. Так, В.М. Василенко пише: «Загальний підведений і декілька урочистий характер
селянського образотворчого мистецтва, що говорить про потребу в прикрасі, про деяку
своєрідну ідеалізацію окремих подій, предметів, може бути зіставлений з таким же
піднесеним трактуванням багатьох образів у фольклорі – в казках, легендах, де герої
їх звуться царями, царевичами, королями, з весільними піснями» [3].
Емоційним сприйняттям студентами погляд на витвори народного мистецтва не
повинен обмежуватися процесом етнокультурного пізнання художніх властивостей
предмету. Іноді викладачу доводиться долати елементи суб’єктивності в оцінках. У
цьому плані серйозну допомогу може надати мистецтвознавча література, присвячена
аналізу художнього образу в декоративно- прикладному і народному мистецтві. Це праці

відомих мистецтвознавців В.П. Тименка, І. Міщенко, В. Хорунжия, О.Я. Савченко,
Н.М. Бібік та ін. Практика роботи з студентами по вивченню етномотивів, етностилів,
етнотрадицій на заняттях дозволяє вичленити важливі моменти для визначення
етнохудожньої цінності твору народного мистецтва:
1) зв’язок між формою предмета і його призначенням;
2) зв’язок між формою предмета і його кольором [1];
3) взаємозв’язок між формою і матеріалом, з якого виконана річ.
Етнокультурне засвоєння народної творчості пов’язане з процесом поглиблення
уяви про художній образ. Викладач повинен підготувати матеріали, що пояснюють
студенту походження тієї або іншої художньої речі. Він повинен допомогти йому
організувати художній витвір у середовищі. Більшість речей створюються для того,
щоб людина не тільки могла милуватися красою їх форми, розписом, але і застосовувати
їх у побуті. Пропорції, колір, форма художньої речі пов’язані із загальною обстановкою,
з ансамблем оточуючого середовища, в якому ми живемо. Якщо на занятті студенти
знайомляться з художніми речами XVIII або XIX ст. то, відповідно, необхідно показати
те середовище, в якому жили ці речі. На допомогу викладачу можуть прийти численні
таблиці, пов’язані з курсом історії образотворчого мистецтва [2].
Завершується процес етнокультурного освоєння студентами етномистецтва
безпосередньою участю ними в створенні ескізу художньої речі. В єдності
етнокультурного пізнання і етнотрадицій на практиці бачимо один з дієвих принципів
розвивального навчання в методиці викладання спецдисциплін у мистецьких навчальних
закладах.
Для формування у студентів здатності глибоко і повно сприймати витвори
декоративно-прикладного і народного мистецтва можна використовувати різноманітні
види навчально-виховної роботи: дослідження, анкети, тематичні і музичні вечори,
екскурсії, етнографічні практики. Невеликі дослідження, в яких студенти дають
характеристику, демонструють відношення до витворів народної творчості, можуть
бути задані на різні теми. Наприклад, дослідження на тему: "Що я знаю про етнотрадиції
Північної Буковини". Такий вид письмової роботи допомагає викладачу
проконтролювати знання студентів по заданій темі дослідження. Важливо, щоб студент
висловив свої думки, проаналізував здобуті результати та використав знання в майбутній
творчій практиці.
Організація екскурсій відкриває перед вчителем широкий простір для залучення
місцевого художнього матеріалу, щоб показати зв’язок витворів декоративноприкладного і народного мистецтва з життям. Об’єкти різноманітні: окремі пам’ятники
народної архітектури, об'єднання народних художніх промислів, краєзнавчі музеї,
фабрики по виробництву декоративних тканин, меблів, посуду, іграшки. Існує ряд вимог
щодо підготовки молодого фахівця.
Фахівець повинен бути вихований у дусі високої цивільної свідомості і моралі,
володіти професійною майстерністю, глибокими теоретичними і методичними знаннями
в сфері етнодизайну, образотворчого і прикладного мистецтва, креслення, здатний
самостійно працювати над витворами образотворчого і прикладного мистецтва, вести
науково-теоретичні і методичні дослідження по спеціальних дисциплінах, керувати
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гуртками, студіями, факультативом, організувати виховну культурно-масову роботу із
популяризації етномистецтва в колективі школи, спеціального навчального закладу. Мати
ґрунтовні знання із народної педагогіки, педагогіки образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, загальної психології і знати психологію етномистецької
діяльності молодшого покоління, методику викладання спеціальних дисциплін, історію
світової духовної і художньої культури і образотворчого мистецтва, історію культури
і образотворчого мистецтва українського народу, прикладне мистецтво України, закони
технічної естетики, принципи роботи і використання комп’ютерної техніки і інші технічні
засоби [5].
Фахівець, безпосередньо, повинен:
–уміти застосовувати в творчій діяльності одержані знання в галузі
образотворчого мистецтва, креслення і декоративно-прикладного мистецтва і
традиційних видів мистецтв України;
–вести викладацьку і навчально-виховну діяльність з урахуванням індивідуальнопсихологічних відмінностей педагогічних ситуацій;
–здійснювати прогнозування результатів творчої майстерності студентів у
результаті педагогічної діяльності;
–володіти різними формами, методами і засобами навчання молодшого покоління
образотворчому мистецтву, кресленню і декоративно-прикладній діяльності з
використанням елементів етнопедагогіки;
–володіти професійною майстерністю реалістичного малюнка і живопису,
педагогічними методами образотворчого мистецтва, графічного дизайну, художньої
обробки матеріалів у традиційних видах українського мистецтва, навиками народного
ремесла, умінням створювати художньо-оформлене середовище, реалістичним
методом створення витворів мистецтва;
–читати і виконувати ескізи, робочі креслення, технічні малюнки і наочні
зображення;
–мати навики комп’ютерної техніки, оволодівати технічними засобами виконання
творів декоративно-прикладного мистецтва українського народу.
Сучасна специфіка підготовки фахівця відрізняється тим, що майбутній фахівець
з дизайну повинен знати методичні основи дисциплін, засвоїти відмінні риси методів
пізнання навколишньої дійсності способом художньої діяльності. Сучасний фахівець
з дизайну повинен знати народне мистецтво, этнодизайн, самому давати імпульс розвитку
творчого зростання.
Отже, розвиток сучасної мистецької еліти можливий за умови комплексного
вивчення етнотрадицій на заняттях у мистецьких закладах. Для підготовки майбутнього
фахівця на перший план виходять художні й естетичні смаки, глибоке знання
етнокультури власного народу від рівня сформованості яких прямопропорційно
залежить професійна діяльність. Формування якісних художніх умінь у студентів сприяє
професійному становленню майбутніх фахівців у своїй справі.
Таким чином, розглянуті теоретико-методологічні засади формування художньопрофесійних умінь, які сприяють вирішенню проблеми підготовки молодого фахівця
в галузі дизайну, ролі етнодизайну, удосконалення нових сучасних підходів до фахової
підготовки та потребують подальших досліджень.
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НА БЕРЕГАХ ВІЧНОСТІ: ПОХОВАЛЬНИЙ КУЛЬТ ДАВНЬОГО
ЄГИПТУ
У статті описанi особливості поховального культу Давнього Єгипту.
Показана його роль у формуванні життєвого укладу єгиптян, його вплив на розвиток
єгипетського мистецтва, значення для пізнання історії Єгипту.
Ключові слова: Давній Єгипет, поховальний культ, мистецтво, історія.
статье описаны особенности погребального культа Древнего Египта.
Показана его роль в формировании жизненных устоев египтян, его влияние на
развитие египетского искусства, значение для познания истории Египта.
Ключевые слова: Древний Египет, погребальный культ, искусство, история.
The author depicts the peculiarities of funeral cult of Ancient Egypt. Its role in
formation of vital aims of Egyptians, its influence on the development of Egyptian art,
its importance for get to know Egyptian history are shown.
Key words: Ancient Egypt, funeral kult, аrt, history.
Дослідження особливостей становлення і розвитку культур різних регіонів нашої
планети, з’ясування їхніх взаємозв’язків та взаємовпливів допомагає чіткіше уявити
хід всесвітньо-історичного культуротворчого процесу. В цьому аспекті стає цілком
зрозумілою актуальність детального вивчення характерних ознак однієї з найдавніших
цивілізацій світу – давньоєгипетської, провідною рисою якої був протест проти смерті.
На думку дослідників, цей протест у жодній цивілізації не знайшов такого яскравого,
конкретного і завершеного втілення, як у Давньому Єгипті.
Систематичні розкопки, проведені в останні роки ХІХ ст. на території Єгипту
англійським археологом та єгиптологом Фліндерсом Петрі (1853–1942), вперше
показали, що уявлення про потойбічне життя існували там ще за часів неоліту. Результати
своїх досліджень він опублікував у книзі “Ten years’ digging in Egypt, 1881–91” (London,
1893). Інший англійський сходознавець та археолог Ернст Альфред Уоллес Бадж (1857–
1934) у 1888 р. знайшов в одній з гробниць поблизу Луксора копію так званої “Книги
мертвих”, зроблену приблизно у 1500 р. до н. е., а в 1895 р. видав її у своєму перекладі
з коментарем. У Давньому Єгипті ця книга впродовж майже 3000 років слугувала
найповнішим керівництвом при релігійних заупокійних відправах. Hа початку ХХІ ст.
книга Е. А. У. Баджа вийшла у Москві у російському перекладі [1]. Серед російських
єгиптологів кінця ХІХ – початку ХХ століть значний інтерес до поховального
давньоєгипетського культу виявляв Б. О. Тураєв (1868–1920), присвятивши йому низку
праць [7; 9; 16; 17]. Cучасний російський історик та єгиптолог В. В. Солкін (нар. 1977 р.),
автор серії книг з історії Єгипту, нещодавно видав монографію, присвячену аналізу
релігійних і філософських основ давньоєгипетського світогляду, в якій представив
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комплекс поховання як механізм для трансформації сутності небіжчика [2]. Значний
арсенал літературних та археологічних даних, зібраний на сьогодні, дає всі підстави
підтвердити концепцію В. В. Солкіна.
Експансія безмежної влади правителів Єгипту призвела їх до химерного бажання
перемогти смерть, цей невідворотний закон природи. Заповітні мрії додинастичних
властителів знайшли втілення у фантастичному розширенні часових масштабів:
легендарним царям, які правили до та після потопу, приписувалося неймовірно довге
життя. Царі перших династій забажали більшого: претендуючи на божествене
походження, вони прагнули безсмертя, вважаючи його виключно своїм атрибутом [3].
Розуміючи неможливість уникнути біологічної смерті, вони запровадили поховальні
церемонії, що імітували перехід померлого владаря на небо, тобто до місця перебування
своїх пращурів-богів. В цьому їм допомагали своєрідні релігійні вірування, поширені
у Давньому Єгипті.
Культ старих богів обіцяв неодмінне відродження та оновлення у ритмічному
природному порядку. Сонце, що “вмирало” кожного вечора, щоранку “народжувалося”
знову; після щорічної посухи обов’язково починався розлив Нілу, який щедро зрошував
землю. Безперервна циклічність життя переконувала єгиптян у тому, що смерть людини
– ілюзія, яка означає кінець лише її земного існування. На одному з надмогильних
написів так і зазначалося: “Не мертвим ти пішов; ти пішов живим”. Подальша доля
померлої на землі людини, як вважалося, залежала від суду богів, на якому зважували
її вчинки впродовж життя. Із заупокійним судом, описаним у давньоєгипетській “Книзі
мертвих”, що складалася з різних поховальних текстів, пов’язані християнські уявлення
про Страшний суд [4]. Проте для того, щоб потрапити на суд богів, мешканець Єгипту
мав зберегти своє тіло і пам’ятати своє їм’я. На цих засадах базувався культ померлих,
який червоною ниткою пронизував всю давньоєгипетську культуру.
За часів раннього додинастичного періоду померлих ховали у “червоній землі” –
у пісках пустелі на сході від Нілу. Тіло бідної людин на деякий час занурювали у бітум
або натрон, а потім в позі ембріону загортали у тканину чи солом’яну циновку і клали у
неглибоку могилу. Разом із небіжчиком залишали основні предмети побуту, якими він
користувався за життя. Його забезпечували також посохом (щоб легше було йти) та
сандалями (щоб поберегти ступні під час мандрів у потойбічному світі) [5]. Захоронення
знатних людей відрізнялися кількістю та якістю таких предметів, а іноді й тим, що
стіни могильної ями обкладали дошками чи кам’яними плитами. Повітря і грунт
єгипетської пустелі мають чудові консервуючі властивості: розпечений сонцем і
насичений солями пісок висушував тіла, зберігаючи їх від руйнування за допомогою
природної муміфікації [6].
З розвитком цивілізації виникла тенденція ховати знатних померлих у спеціальних
закритих приміщеннях (спочатку це були мастаба, потім піраміди і, нарешті, вирублені
у скельному грунті заупокійні храми). При цьому стала конче необхідною штучна
муміфікація або бальзамування (від грецької balsamon – бальзам). Першим її майстром
вважали Анубіса – бога бальзамування, володаря давньоєгипетського некрополя. У
додинастичний період його зображували як шакала, який лежить на животі з піднятою
головою, а потім – як людину з головою собаки, на шиї якої висять ключі від
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потойбічного світу [7]. Саме Анубіс сприяв відродженню Озіріса, зрадницьки вбитого
рідним братом Сетом. Частини розрубленого тіла Озіріса, плачучи, зібрала по всьому
Єгипту його дружина Ізіда. Анубіс допоміг з’єднати їх, забальзамував тіло, і Озіріс
ожив, але не повернувся на землю, а став правителем загробного царства.
У додинастичний період муміфікація була досить примітивною: тіло обробляли
натроном – сіллю, що утворилася після висихання озер у пустелі (до її складу входить
хлорид, карбонат і сульфат натрію, нітрати натрію та калію), а потім обгортали тканиною.
Такі мумії були недовговічні – з часом вони руйнувалися. До початку V династії
(бл. 2500 рр. до н. е.) процедура муміфікації ускладнилася. Через розріз на лівій стороні
нижньої частини тіла, зроблений ритуальним кам’яним ножем, виймали внутрішні органи
(за винятком серця), а порожнину заповнювали лляною тканиною та благовоніями.
Видалені нутрощі промивали і занурювали у пальмове вино. Мозок виймали крюком
або ложкою через ніздрі або очні ямки, а в епоху Нового царства (1550–1070 рр. до н. е.)
– через отвір у потилиці після видалення першого шийного хребця. Потім нутрощі і
мозок клали у спеціальні посудини – канопи, що мали різний розмір і були зроблені з
алебастру, вапняку, базальту чи глини. Їх мало бути чотири для кожного небіжчика,
оскільки вони присвячувались чотирьом дітям Гора, сина Озіріса, і були прикрашені
їхніми головами. Серце залишали небіжчику: воно вважалося місцем перебування
духовного начала, і тому його клали на чашу терезів у залі божого суда для винесення
вироку померлому.
Від початку Нового царства (1550 р. до н. е.) повна муміфікація стала доступною
не тільки для фараонів та членів його родини, а й для заможних єгиптян. В епоху ХХІ та
ХХІІ династій (починаючи з 1078 р. до н. е.) мистецтво муміфікації досягло найвищого
розквіту. Шкіру померлих надрізали і вводили під неї пісок та глину для надання
природної форми тілу та обличчю. Рот наповнювали тирсою, під повіки клали лляні
прокладки, вставляли штучні очі, фарбували губи та щоки. Тіло зсередини і ззовні
вкривали шаром смоли і міцно сповивали. Потім мумію пакували у так званий
“картонаж”: замотували у 20–30 лляних або папірусових простирадл, просякнутих
смолою, гіпсом чи соком акації, які, висихаючи, утворювали міцний, як дерево, футляр.
Цей футляр вкривали тонким шаром тиньку, розмальовували кольоровими фарбами, а
потім клали до саркофагу.
Всі етапи муміфікації займали 70 днів (саме через 70 днів, за міфами, воскрес до
нового життя померлий Озіріс). Опис її повної процедури постає із свідчень чотирьох
грецьких авторів: Геродота (484–425 рр. до н.е.), Діодора Сіцилійського (бл. 90–21 р.
до н. е.), Плутарха (бл. 45–127 рр. н. е.) та Перфрія (бл. 230–300 рр. н. е.). Найменш
достовірним серед цих описів вважають той, що належить Перфрію, а найбільш
достовірним – створений Геродотом [8]. Щоправда, під час перекладу тексту Геродота
іноді траплялися помилки. Так, він нібито писав, що для консервації тіла
використовувався розчин натрону, проте сучасні експерименти довели, що для повного
видалення води слід вживати тільки суху концентровану сіль. Під кінець двадцятого
дня тіло обмивалось від солі і висушувалось на сонці.
Муміфікація була першою частиною ритуалу захоронення. Одна з наступних
процедур поховальної церемонії – відкривання рота померлого за допомогою

загостреного топорика. Вважалося, що через рот виходить його душа (Ба), яка в іншому
світі може поєднатися з тілом (Ка). Саркофаг переносили на барку, яка везла його від
берега живих (східного) до берега мертвих (західного). “І пливла так червоная барка,
мов Сонце, на захід”, – так описувала цей етап церемонії Леся Українка. На західному
березі саркофаг переносили до поховальної камери, де поряд із ним у дерев’яному
ящику ставили канопи. У гробниці знаходився також скульптурний портрет померлого,
що символізував його безгрішний двійник Ка.
До предметів поховального інвентаря входили культові фігурки – ушебті,
маленькі статуї із схрещеними руками, що рисами обличчя нагадували покійного. Як
вважає Б. А. Тураєв, їх назва походить від давньоєгипетського “шаубаті”, що означає
“дерев’яшки”: за часів Середнього царства (2119–1794 рр. до н. е.) їх виробляли
здебільшого з дерева, і лише іноді з глини чи вапняку. В Новому царстві (1550–1070 рр.
до н. е.) їх почали виливати з фаянсу. “Вони заміняли портретні статуї, – зазначає вчений,
– легко і дешево висловити увагу до покійного з боку друзів та родичів, збільшуючи
число його копій, як гарантію його незруйновності” [9; 2]. В цей же період ушебті
стали загортати у поховальні пелени і класти у маленькі домовинки. Коли ж їх кількість
перебільшила сотні, єгиптяни почали виготовляти великі розмальовані ящики, оздоблені
карнізом, до яких клали відразу багато фігурок. Самих ушебті теж розфарбовували
блакитною, зеленою, коричневою та червоною фарбами, а також клали з ними тексти з
5-ї, 6-ї або 151-ї глав “Книги мертвих” [10]. У цих текстах містилися звернення до
ушебті, як до рабів покійного, які повинні були обізватися (тепер їх називали
“відповідачами”) і почати виконувати роботи за свого хазяїна на полях єгипетського
раю Іалу, де царював Озіріс. В іншому разі покійному хазяїну довелося б самому
засівати поле, носити воду, переносити пісок пустелі із заходу на схід тощо. Статуетки
почали робити із знаряддями праці в руках (мішками, коромислами для перенесення
води, лопатами), обов’язково позначаючи їх ім’ям хазяїна, щоб ніхто інший не зміг
користуватися їхньою працею [11].
Якщо на перших етапах формування поховального культу в могилу клали тільки
їжу і питво для небіжчика, то згодом в усипальницях почали залишати різні предмети
домашнього побуту: ліжка, кушетки, дзеркальця, флакони з парфумами [12]. Під час
розкопок у поховальних камерах фараонів часто знаходили великі дерев’яні човни, на
яких вони начебто могли мандрувати потойбічним світом. Човен, знайдений у могилі
Хеопса, сягав 40 метрів у довжину, був майстерно вирізьблений і гарно розмальований.
Заслуговує на увагу і заупокійний культ тварин, поширений у Давньому Єгипті. Їх
ховали так само, як і людей: бальзамували та клали у могили; захоронення були як
індивідуальні, так і колективні. Археологи знайшли мільйони мумій тварин, птахів і
навіть комах та яєць – великі у пеленах, а маленькі у глиняних посудинах. Всі ці істоти,
згідно міфологічним уявленням єгиптян, втілювали в собі якості різних богів.
Найважливішою символічною твариною був Апіс – священний бик, який мав
власний храм у Мемфісі. Його тримали у палаці з парком, годували відбірним зерном,
напували джерельною водою. Працювати йому доводилося лише тоді, коли до влади
приходив новий фараон. На бика одягали ярмо, і фараон нарізав декілька борозен на
освяченому жерцями полі. Життя бика обмежували 25 роками – місячним періодом за
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сонячним єгипетським календарем. Якщо він не вмирав до цього часу, його топили у
воді. Мертвих биків бальзамували, клали до саркофагів і ховали у Серапеумі – підземній
галереї мемфіського некрополю на західному березі Нілу. На пошуки нового бика,
обов’язково чорного з білим трикутником на лобі – символом Сонця у тьмі Всесвіту –
відводилося 60 днів, після чого його ще 40 днів відгодовували у Нікополі, а потім
везли до мемфіського храму. У 1851 р. під час розкопок у долині Саккара поблизу
Каїра у глибокому коридорі під руїнами храму знайшли 64 саркофаги, зроблені з
полірованого чорного та червоного граніту, в яких покоїлися мумії биків. Написи
свідчили про те, що поховання проводились тут від часів Аменхотепа ІІІ (1388–1351 рр.
до н. е.) до епохи Птолемеїв, тобто впродовж 1500 років.
Священною твариною вважали крокодила, втілення бога Себека – повелителя
розливу нільських вод, якого особливо поважали у Фівах та Фаюмі. За часів ХІІ династії
(1976–1794 рр. до н. е.) між Нілом та Меридовим озером спорудили грандіозну
зрошувальну систему, що сприяло розмноженню цієї тварини. Крокодила тримали у
великому вольєрі при храмі, жреці прикрашали його золотими прикрасами та амулетами.
Якщо якусь людину крокодил затягував у воду, її потім ховали з великими почестями.
У заупокійному храмі Аменемхета ІІІ (1853–1808 рр. до н. е.) знаходилась велика печера
для поховання крокодилів, про що згадував Геродот.
Кішка вважалася символом богині Баст (або Бастет), жінки з головою кішки,
спочатку богині лікарських мазей, а потім – кохання та жіночої ласки. При розкопках у
Бубастисі був знайдений склеп з сотнями кошачих мумій, причому цікавим було те, що
іноді під пеленами знаходили лише частки їхніх трупиків, а деколи просто штучні
зображення з дерева чи глини. Кошачі мумії були предметом торгівлі, кішок спеціально
розводили при храмі Баст, а потім вбивали, бальзамували і продавали тим, хто бажав
зробити пожертву богині. Отже, підробки були результатом діяльності нечесних жерців,
які бажали збільшити свій прибуток.
Священним птахом Тота, бога мудрості, писемності та лічби, був ібіс, тому його
зображували у вигляді ібіса або людини з головою ібіса. Мумії ібісів ховали у Геліополі
чи Ашмунені: тисячі ібісів, забальзамованих та вміщених у глиняні глеки, залишили у
вигляді пожертви пілігріми. Іноді бога Тота зображували в образі павіана, який сидить
на космічних сходах. Поза, в якій сидить павіан, нагадувала єгиптянам переписувача,
що завжди сидів із сувоєм папіруса. Священні павіани жили при храмі в Фівах,
дресировані тварини часто брали участь у релігійних містеріях. Там же, у Фівах,
знаходилась печера, де ховали їхні мумії [13].
Мистецтво бальзамування, що удосконалювалося у Давньому Єгипті впродовж
тисячоліть, досягло такого високого рівня, що його так і не змогли перевершити в усі
наступні часи, незважаючи на багатолітні дослідження в цій галузі [14]. Проте всі заходи
єгиптян зі створення та збереження мумій часто ставали марними через грабіжників,
чиї прагнення до наживи спонукали до порушення спокою померлих і викрадання
захованих разом із ними скарбів. Знову пригадуємо поетичні рядки з поеми Лесі Українки
“Ра Менеїс“ :
“Час летів, і пройшли над Єгиптом віки незчисленні.
Вже імення царські почали западати в непам’ять,

І могили царські почали западати в руїни:
Руйнувать стали руки безбожних гробниці та храми,
І не раз, як рука, чи повітря, чи сонце торкались
Тисячолітнього трупа, він розсипався на порох”.
Злодії викрадали не тільки дорогоцінності: з часом статуетки, уламки рельєфів,
мумії та саркофаги набули великої цінності як предмети мистецтва, й історія руйнування
та пограбування єгипетських поховань налічує вже більше 5000 років [15]. Проте іноді
до псування мумій призводила не жадоба, а зла воля, заздрість, бажання помсти.
Єгиптолог Джоан Флетчер більше 13 років шукала мумію Нефертіті, відомої дружини
Ехнатона, який правив у 1351–1334 рр. до н. е. Нарешті їй пощастило знайти в одній із
камер непоказної гробниці в Долині царів три мумії: старої жінки, юнака та жінки у
розквіті літ. На всіх муміях були зняті бинти, на яких, зазвичай, писали ім’я померлого,
але дослідниця припустила, що вони належать матері Ехнатона, його братові, який помер
молодим, та дружині. Зовнішність молодшої жінки нагадує риси уславленого
кольорового бюста Нефертіті, незважаючи на те, що обличчя її було спотворене: їй
розбили рота, щоб вона не могла назвати богам своє ім’я, і зірвали перуку (вірогідно
саме ця перука зберігається у Каїрському музеї). Нефертіті, як відомо, відігравала
чималу роль у запровадженні Ехнатоном нової релігії (поклоніння єдиному богу – Атону)
та інших державних іноваціях, тож не дивно, що ненависть супротивників наздогнала її
під землею, на шляху до іншого світу. Слід зазначити, що не всі дослідники визнають
вірогідність відкриття Д. Флетчер, час від часу археологічні розкопки дають підстави
для виникнення нових версій з приводу знайдення мумії Нефертіті.
Поховальний ритуал був дуже важливою часткою життєвого устрою Давнього
Єгипту, про що свідчать численні пам’ятники давньоєгипетської літератури та мистецтва,
зокрема один із перших відомих нам творів давньоєгипетської літератури – “Розповідь
єгиптянина Сінухета”. В ньому мова йде про те, як знатний вельможа Сінухет утік з
Єгипту до Азії, побюючись опали з боку нового фараона ХVІІІ династії Аменхотепа І,
який правив від 1525 по 1504 рр. до н. е. Сирійський цар прийняв утікача дуже люб’язно,
видавши за нього свою доньку та нагородивши багатою маєтністю. Проте під кінець
життя Сінухет, дбаючи про достойне поховання, покинув родину, залишив все своє добро
і повернувся на батьківщину, де отримав помилування від фараона і багату гробницю.
Мораль цього твору полягає в тому, що поховання, здійснене за всіма канонами,
необхідними для одержання потойбічного життя, важливіше від багатства і слави на
цьому світі [16].
Цілком ясно, що переважна частина єгипетського мистецтва мала поховальний
характер і виконувала здебільшого утилітарні, ніж естетичні функції. Живопис у
гробницях був не просто прикрасою, він відображав різні моменти життя померлого
(який на малюнках був більшого розміру, ніж оточуючі його родичі чи прислужники),
а також представляв перепис того, що небіжчик отримає на тому світі. І слід визнати,
що у значній мірі саме завдяки виконанню складних поховальних ритуалів історія Єгипту
увійшла до арсеналу світової культури. Як зазначив Б. А. Тураєв, “... єгиптянин любив
життя і не міг змиритися з думкою про смерть. Він думав про перемогу над нею, і
переміг – їх культура воскресла з гробниць” [17; 27].
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Завдяки тому, що до нашого часу збереглися окремі гробниці, монументальні
розписи, скульптури, саркофаги з муміями, вчені одержали можливість проаналізувати
справжні моменти історії Давнього Єгипту, дізнатися про важливі деталі життя, смерті
та поховання його мешканців, про своєрідне єгипетське мистецтво.
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ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ
У роботі розкрита ефективність використання інноваційних інструментів
візуалізації результатів художнього проектування сучасного одягу.
Ключові слова: художнє проектування одягу, інноваційні технології,
візуалізація об’єктів моди.
В работе раскрыта эффективность использования инновационных
инструментов визуализации художественного проектирования современной
одежды.
Ключевые слова: художенственное проектирование одежды, инновационные
технологии, визуализация объектов моды.
In this paper are discussed efficiency of use of innovative tools of visualization
during art designing clothes .
Key words: the designer of clothes, innovative technologies, marketing
communications, fashion industry, virtual fitting rooms.
Початок ХХІ ст. охарактеризувався розвитком інноваційних методів візуалізації
результатів художнього проектування одягу, які обумовили появу нових механізмів
просування дизайн-продукції з урахуванням потреб споживчої аудиторії. Традиційно
механізми психологічного впливу на споживача засобами комунікації призводять до
його дезорієнтації у величезному потоці рекламної інформації. У цих умовах провідну
роль відіграють процеси зближення виробника і споживача, які засновані на організації
прозорих каналів обміну інформацією, а ефективність використання інноваційних
методів візуалізації результатів художнього проектування одягу стає головним
пріоритетом розвитку індустрії моди [1].
На сьогодні розрізняють чотири форми масових комунікацій: реклама,
формування громадської думки, персональні продажі, стимулювання збуту. При цьому,
значимість кожного з них залежить від сфери діяльності компаній. Якщо говорити про
індустрію моди, то тут безумовно привалює реклама та персональні продажі, адаптовані
до основних тенденцій розвитку модної індустрії. Поряд з традиційними методами,
доцільним на сьогодні є впровадження інноваційного інструментарію результатів
художнього проектування одягу, який дозволить візуально презентувати одяг на більш
якісному рівні.
Використання інноваційних методів візуалізації результатів художнього
проектування з урахуванням галузевих особливостей ринку індустрії моди є
актуальними, оскільки направлені на підвищення ефективності процесу проектування
сучасного одягу. Зазначена тематика, поряд з питаннями вдосконалення навчального
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процесу, є одним з основних напрямів науково-дослідних робіт, які ведуться кафедрою
дизайну одягу Київського національного університету культури і мистецтв.
У сучасному суспільстві проблемам розвитку теорії і практики комунікацій
присвячено безліч наукових робіт українських і зарубіжних фахівців. Велика увага
приділяється аналізу природи комунікацій, розвитку інноваційних технологій, які
дозволяють створювати віртуальний культурний простір за рахунок формування певних
смаків у суспільстві [2–11].
Одна з останніх модернізацій – латеральне мислення, цікаве тим, що воно
допомагає наблизитись до живої практики, жертвуючи системністю класичних уявлень
[7, 11, 17]. Порівнюючи традиційне логічне мислення з латеральним, слід зазначити,
що останнє не передбачає послідовного руху думки, при якому помилка на будь-якому
етапі приведе до неправильного рішення Таке мислення позбавляє від стереотипів і
допомагає генерувати нові ідеї, залучаючи лише інтуїцію.
Наступною досить розповсюдженою на сьогодні формою комунікацій є їх
орієнтація на рівень особистих взаємовідносин із споживачем. Основними
інструментами при цьому є: підтримка лояльності постійних споживачів; наявність
зворотного зв’язку із споживачем; високі вимоги з боку виробника до задоволення
очікуваних потреб споживачів. На сьогодні підприємства активно впроваджують
технологічні системи, які дозволяють вносити елементи комунікації навіть у процеси
масового виробництва. Однією з таких технологій є комп’ютерна система Customer
relationship management (CRM), яка дозволяє створити ефект особливої уваги та
індивідуального підходу до кожного клієнта [7; 18]. Використання CRM дозволяє
вирішити два основних завдання: покращити якість збору інформації про споживача та
на її основі побудувати його психологічний портрет.
При дослідженні інноваційних тенденцій в індустрії моди слід відокремити два
основних напрями, що пов’язані перш за все із специфікою галузевого підходу. Перший
напрямок представлений впровадженням такої дисципліни, як «прогнозування моди»,
що використовує аналітичний підхід до передбачення домінуючого стилю, базової
форми і елементів крою одягу на декілька сезонів вперед [12-14]. Другий напрям
представлений збором вторинної інформації, джерелом якої є регулярні огляди
трендових пропозицій. На відміну від теорії прогнозування моди такі огляди
ґрунтуються на основі художнього бачення і розвиненого відчуття новизни
перспективних колекцій, які демонструються відомими модельєрами. Однак в цій галузі
практично не має інформації щодо використання інноваційного інструментарію, який
дозволить на більш високому рівні візуально презентувати результати роботи дизайнера.
Ряд публікацій містять в основному, заклики до використання таких технологій [4; 6].
Актуальним питанням залишається використання комплексного системного
підходу, який охоплює повний цикл створення одягу: від формування попиту до
управління процесом просування нового дизайн-продукту на ринок індустрії моди. Такий
підхід дозволить: по-перше, здійснити прогноз модних тенденцій, який лежить в основі
зародження ідеї та є оцінкою інвестиційної привабливості колекції; а по-друге, підібрати
ефективні механізми візуальної презентації відповідно до особливостей побудови
колекції сучасного одягу.

У даній роботі зроблена спроба проаналізувати та показати ефективність
використання інноваційних методів візуалізації результатів художнього проектування
одягу в індустрії моди.
На межі століть у зв’язку із ввезенням в країну дешевого імпортного товару
індустрія моди опинилася в кризовій ситуації. Великі підприємства, що були створені
за часів планової економіки, переходять у розряд невеликих підприємств. Для
підвищення конкурентноздатності своєї продукції вони обирають гнучку політику
ведення бізнесу, тобто швидку адаптацію до зміни модних тенденцій у суспільстві. Це
стає головним елементом боротьби із завезеними зі сходу неякісними товарами та
продуктами типу «секонд-хенд». У 2008 р. світова криза призвела до переоцінки цінових
сегментів ринку модного одягу. Популярними форматами на сьогодні стають магазини,
які зосереджують увагу на реалізації товарів сегменту мас-маркет. Криза витіснила з
ринку неефективних виробників, закрились деякі мережі магазинів преміум класу,
одночасно з цим вона стала новим поштовхом до розвитку інноваційних методів
візуалізації результатів художнього проектування одягу в індустрії моди.
Високий рівень конкуренції у модному бізнесі стимулює сьогодні дизайнерів до
пошуку нових нетрадиційних рішень при художньому проектуванні одягу. Позитивною
тенденцією є зростаючий інтерес до індивідуалізації образу і стилю. На зміну
традиційним методам розробки одягу приходять нові, орієнтовані, насамперед, на
задоволення потреб споживачів. Оцінка очікувань і потреб споживачів починається
задовго до того, як колекції одягу будуть презентовані суспільству [15]. Такі методи
передбачають ретельний вибір споживчої аудиторії, урахування особливостей
сприйняття цією аудиторією художньо-естетичних характеристик моделей. Ефективними
стають комунікації дизайнера зі своєю аудиторію. До числа таких комунікацій в індустрії
моди відносяться покази моделей одягу, які за масштабом організації подій,
витраченими матеріальними та інтелектуальними ресурсами поділяються на чотири
формати [16]: театралізоване шоу, дефіле, fashion-паради та trunk show. Також слід
відмітити високий рівень популярності реклами у глянцевих журналах, більшість з яких
стали незалежними брендами в світі моди.
Однак, як зазначалось раніше, застосування класичних комунікацій сьогодні може
бути неефективним і навіть негативно впливати на розвиток індустрії моди. В сучасних
умовах недостатньо створити доступний дизайн-продукт, який буде задовольняти
потреби споживачів. Необхідно особливу увагу приділяти якості комунікаційної
політики, ефективність якої не можлива без впровадження останніх розробок
інформаційних технологій.
Можливий сценарій подолання існуючого відставання методів візуалізації від
вимог ринку на базі залучення сучасних інформаційних технологій. Створення сучасного
одягу складається з декількох послідовних етапів, які починаються набагато раніше,
ніж дизайнер приступить до перших замальовок майбутніх моделей. Причиною, що
спонукає ініціатора проекту на розробку колекції одягу, є попит окремої цільової
аудиторії на певний асортимент продукції [12]. Розглянемо більш детально процес
проектування одягу, починаючи зі стадії формування ідеї колекції і закінчуючи стадією
постпроектного супроводу розробки. Процес проектування одягу можна поділити на
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чотири етапи: передпроектний, етап проектування, виробництва, а також етап просування
і реалізації продукції.
Передпроектний етап відображає характер робіт по сегментації, попередньому
прогнозуванню потреб цільової аудиторії, пошуку ідеї колекції відповідно до очікувань
обраної цільової групи. Головна його мета полягає у розробці бізнес-плану проекту,
визначенні вузької цільової групи споживачів, формуванні художньо-технічного
завдання, а також у виборі художньої системи проектування.
Проектування – це етап деталізації концепції колекції, побудови композиції,
пошуку дизайнерських рішень, моделювання, розробки і оформлення проектної
документації, виготовлення моделей у матеріалі, експериментальної перевірки і оцінки
художньо-естетичних вимог колекції при її презентації.
Етап виробництва – демонстрація колекції цільовим групам, до яких входять
представники виробництва, торгівлі, деякі представники цільової аудиторії. Етап
призначений для організації виробництва – від одиничної реалізації окремих моделей
до серійного виробництва.
Просування і реалізація продукції – це етап, на якому відбувається презентація
колекції споживачеві. В процесі аналізу особливостей сприйняття одягу цільовою
аудиторією є можливістю простими засобами доопрацювати колекцію до образу, який
відповідає вимогам конкретної особистості. Сценарій подолання існуючого відставання
методів візуалізації від вимог ринку на базі залучення сучасних інформаційних
технологій доцільно зв’язати із процесом створення сучасного одягу. Такий сценарій
можна представити за допомогою діаграми, що наведено на рис 1. Як бачимо, саме на
передпроектному етапі виконуються основні завдання щодо сегментації ринку, оцінки
попиту і прогнозу очікувань цільової аудиторії.
На основі таких результатів на етапі проектування відбувається розробка колекції
одягу з урахуванням запиту цільових груп користувачів. На етапі виробництва важливо
правильно здійснити вибір типу виробництва, його можливостей, забезпечити
фінансування, оптимально здійснити запуск і організувати технологічний цикл відповідно
до вимог проекту. Наступним важливим етапом, з точку зору застосування комунікацій,
є просування і реалізація продукції, що включає перехідний період між виробництвом
і постачанням продукції. Такі етапи мають певну послідовність – їх початкові фази
зміщені у часі таким чином, щоб кожний подальший етап зміг одержати вхідну
інформацію та результати діяльності від попереднього. В сучасному діловому
середовищі виробнича діяльність компаній все більше перетворюється на комплекс
робіт із складною ієрархічною структурою, гнучким управлінням, великою
функціональною залежністю від синхронізації дій на кожному етапі проектування та
ефективною політикою менеджменту відношеннями з клієнтами. В цьому випадку
доцільним стає впровадження в експлуатацію автоматизованої системи управління
відносинами із замовниками CRM (Customer relationship management), яка дозволить
краще визначати потреби цільових груп, їх попит, більш досконало проводити
сегментацію ринку та шукати ефективні шляхи у боротьбі з конкурентами.
Рис. 1. Склад етапів створення і реалізації сучасного одягу з інтегрованим сценарієм
модернізації маркетингового інструментарію
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Для ілюстрації можливостей систем CRM на рис. 2 зображено приклад інтерфейсу
однієї з розповсюджених систем, що переважають на українському ринку – системи
управління клієнтською базою (XRM) від провідного українського виробника
автоматизованих систем управління бізнес-процесами – групи компаній Террасофт [18].

Перша в індустрії моди реалізація віртуальної територіально вилученої
примірювальна (virtual fitting room) (Virtual dressing room) була розроблена для групової
роботи дизайнерів компанії Tommi Hilfiger. Офіси цієї компанії знаходяться на різних
континентах, тому зв’язок між ними здійснюється саме за допомогою віртуальних
примірювальних, які ідеально підходять для виконання спільних дизайн-проектів.
Пізніше з’явились такі реалізації технології «телепрезенс», як віртуальні
примірювальні для масового обслуговування відвідувачів торговельно-розважальних
центрів (Virtual dressing room), «віртуальний подіум» та «віртуальні 3D дзеркала».
Прикладом того, як виглядають віртуальні аналоги звичних для нас засобів і процесів
приміряння елементів гардероба, але у віртуальному простори, зображені на рис 3.

Рис. 2 Інтерфейс управління клієнтською базою системи управління стосунками
з користувачами «Terrasoft XRM» від групи компаній Terrasoft

Не менш важливим також є взаємозв’язок між етапами проектування і
просуванням нової продукції на ринок. В індустрії моди основним елементом такого
просування є демонстрація колекцій моделей на подіумі. Інноваційними технологіями
в даному випадку виступають сучасні аудіовізуальні системи, що існують для
відображення інформації про вироби в режимі «розширеної реальності». Для цього
використовують варіанти систем класу «телепрезенс» (telepresence), які забезпечують
ефект реалістично сприйманої віртуальної присутності (телеприсутності) людини у
певному середовищі [19–22]. Такі системи дозволяють створювати проведення
віртуальних зустрічей і консультацій, дистанційну групову роботу над розробкою
колекції одягу, та оцінювати результати роботи у формі віртуального подіуму або
примірювальній.
Сценарій модернізації комунікаційного інструментарію на базі досягнення
інформаційних технологій відображений у правій частині рисунку 1 у вигляді оператора
управління стосунками з клієнтами та оператора збору інформації, які реалізовані на
основі CRM, системі аудіовізуальних комунікацій на платформі телепрезенс та
оператора управління інформаційними потоками, вбудованого у етапи процесу створення
сучасного одягу.
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Рис. 3. Віртуальні 3D дзеркала

Одним з ефективних атрибутів віртуальної примірювальної є «магічне дзеркало».
Опишемо коротко його функціональність. Магічне дзеркало є сучасним засобом
відтворення зображення з комбінуванням реальних і віртуальних об’єктів. Воно
реалізовано у формі інформативної панелі на основі плазмового або LCD екрана.
Телевізійні камери високої чіткості, розташовані по периметру екрана, відтворюють
зображення користувача, який перебуває перед екраном, настільки реалістично, що
користувач відчуває себе ніби перед дзеркалом. Окремі частини екрану виділені для
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інтерактивного вибору товарів. Вибір конкретної моделі та кольору реалізовується на
основі спостереження камер за рухом рук клієнта. Процедури оцінки розміру одягу та
адаптації зображення моделі відповідно фігурі споживача автоматизовані. При цьому
клієнт просто вказує рукою на модель, що його цікавить. За допомогою простих
маніпуляцій клієнта зображення моделей одягу проектуються на його зображення. Такий
процес примірки дозволяє відмовитись від черг у примірювальні кабіни та обрати
комплекти одягу в десятки або в сотні разів швидше, ніж при традиційному шопінгу.
Потенційно основними споживачами таких інновацій у fashion-індустрії є великі
торгово-розважальні комплекси, торгові центри, а також інтернет-магазини, які
намагаються підвищити ефективність продажів завдяки впровадженню інноваційних
засобів інформатизації бізнес-процесів.
Отже, розглянуто проблему підвищення ефективності розробки і реалізації
сучасного одягу з врахуванням повного циклу її створення – від виробництва і
постачання до кінцевого споживача. Результатом розгляду повного циклу виходу на
ринок нових моделей одягу є описання сценарію подолання існуючого відставання
методів візуалізації від вимог ринку на базі залучення сучасних інформаційних
технологій, які представляють собою майбутній розвиток індустрії моди. І хоча
розглянуті інноваційні технології віртуальної реальності, які використовуються для
просування сучасного одягу, тільки набирають силу, вже сьогодні можна говорити про
їх ефективність у процесі активізації продажів.
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ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
Постмодернізм як парадигма сучасної культури є загальним напрямом
розвитку європейської культури, що сформувався в 70-ті рр. ХХ ст. Постмодернізм
виник як інтелектуальна течія, покликана осмислити не економічні, а швидше
політичні та культурологічні проблеми.
Ключові слова: постмодернізм, парадигма, сучасна культура, європейська
культура, інтелектуальна течія.
Постмодернизм как парадигма современной культуры есть общим
направлением развития европейской культуры, сформировавшимся в 70-е годы ХХ
века. Постмодернизм возник как интеллектуальное течение, призванное осмыслить
не экономические, а скорее политические и культурологические проблемы.
Ключевые слова: постмодернизм, парадигма, современная культура,
европейская культура, интеллектуальное течение.
Postmodernism as a paradigm of modern culture is the common direction of
European culture development that was formed in 70-th of XX century. Postmodernism
has appeared as the intellectual direction the main idea of which was to comprehend
not economic but political and culturological problems.
Key words: рostmodernism, paradigm, modern culture, European culture,
intellectual direction.
Постмодернізм як парадигма сучасної культури є загальним напрямом розвитку
європейської культури, що сформувався в 70-ті роки ХХ ст. Постмодернізм виник як
інтелектуальна течія, покликана осмислити не економічні, а швидше політичні та
культурологічні проблеми. Явище постмодернізму виникає тоді, коли сфера культури
заявила про свої претензії не лише на особливе, а й на домінуюче становище серед
інших соціальних сфер. Постмодерністські настрої позначені розчаруванням в ідеалах
і цінностях Відродження та Просвітництва з їх вірою в прогрес, торжество розуму,
безмежність людських можливостей. Спільним для різних національних варіантів
постмодерну можна вважати його ототожнення з назвами «втомленої епохи»,
«ентропійної» культури, позначеної есхатологічними настроями, естетичними мутаціями,
еклектичним змішуванням художніх мов. Авангардистській спрямованості на новизну
протистоїть тут прагнення залучити до сучасного мистецтва весь досвід світової
художньої культури шляхом її іронічного цитування. Рефлексія щодо модерністської
концепції світу як хаосу виливається в досвід ігрового опанування цього хаосу,
перетворення його на середовище людини культури. Туга за історією зміщує інтерес з
теми «естетика та політика» на проблему «естетика та історія».
Характерними рисами постмодернізму є:
–орієнтація постмодерної культури і на «масу», і на «еліту» суспільства;
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–суттєвий вплив мистецтва на позахудожні сфери людської діяльності (політику,
релігію, інформатику тощо);
–стильовий плюралізм;
–широке цитування у своїх творах мистецтва попередніх епох;
–іронізування над художньою традицією минулих культур;
–використання прийому гри під час створення творів мистецтва.
Найсуттєвішою філософською відмінністю постмодернізму є перехід від
класичного антропоцентристського гуманізму до сучасного універсального гуманізму,
екологічний вимір якого охоплює все живе – людину, природу, Всесвіт. У поєднанні з
відмовою від євроцентризму та етноцентризму, зміщенням інтересу на проблематику,
специфічну для країн Сходу, Полінезії та Океанії, частково Африки та Латинської
Америки, такий відхід свідчить про плідність антиієрархічних ідей культурного
релятивізму, що стверджує багатоманітність, самобутність і рівноцінність усіх граней
творчого потенціалу людства.
Філософсько-естетичною основою постмодернізму є ідеї деконструкції
французьких постструктуралістів та постфрейдистів (Дерріда), мови безсвідомого
(Лакан), шизоаналізу (Дельоз, Ф. Гаттарі), а також концепція іронізму італійського
семіотика У. Еко.
Умберто Еко в статті «Постмодернізм, іронія, цікавість», вміщеній у циклі,
названому письменником «Нотатки на берегах «Імені троянди», зазначає: «Мушу
сказати, що я сам переконаний у тому, що постмодернізм – не фіксоване хронологічне
явище, а такий собі духовний стан, сказати б художницька воля – підхід до роботи. В
цьому сенсі правомірною є фраза, що будь-яка епоха має власний постмодернізм.
Очевидно, кожна епоха в певний момент підходить до межі кризи…».
Справді, постмодернізм – це насамперед особливе світосприйняття, духовний стан,
що характеризує кризову епоху. Для цього стану характерні відчуття розчарованості,
розгубленості, відчаю, вичерпності буття. Постмодернізм не лишає жодних надій, він
засвідчує кризові моменти у розвитку суспільства й людини, які, за образним виразом
У. Еко, «перебувають на самому краю прірви». Далі вже йти нікуди. Людині, яка
опинилася на її краю, відкривається зовсім в іншому ракурсі життя і смерть, саме
існування, яке й підводить її до цього жахливого стану. І оскільки будь-який реальний
крок може стати останнім, лишається зробити подумки лише крок у напрямі до себе,
зазирнути в самого себе, поглянути на себе і світ з позиції цієї крайньої межі. І той
погляд, який усвідомлюється як «останній», бо далі вже йти нікуди, відкриє всю
неприховану правду невпорядкованого й досі належно не влаштованого людського
життя, позбавленого високої мети, духовного смислу.
У. Еко розмірковує: «Якщо важко дивитися, то чи варто взагалі зазирати туди,
куди, можливо, й не слід?..» Варто. Бо постмодернізм – це не просто кризове
світосприйняття, а ще й усвідомлення кризи і самоусвідомлення себе у цьому
неспокійному, несталому світі, де руйнуються самі засади буття. І саме це – усвідомлення
й самоусвідомлення – визначає актуальність творів постмодернізму.
Постмодернізм як теорія набув суттєвого обгрунтування в працях Т. Бодріяра
«Система речей» (1969), Т. Ф. Ліотара «Постмодерне значення» (1979) та «Суперечка»
(1984), П. Слотейдийка «Чарівне дерево» (1985).
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Термін «постмодернізм» виник у період Першої світової війни. Його вжив Р. Паннвіц
у своїй праці «Криза європейської культури» (1917).
У 1984 р. в «Антології іспанської та латиноамериканської поезії» Ф. де Оніс
використав цей термін для позначення реакції на модернізм.
У 1947 р. А. Тойнбі в праці «Вивчення історії» надав йому культурологічного
сенсу: пост – символізує кінець західного панування в релігії та культурі.
Кокс у працях початку 70-х років, присвячених проблемам релігії в Латинській
Америці, послуговується поняттям «постмодерністська теологія».
Провідні західні соціологи (Хабермас, Д. Белл) тлумачать постмодернізм як
культурний підсумок неоконсерватизму, символ постіндустріального суспільства,
симптом глибинних трансформацій соціалізму, що знайшов свій вираз у тотальному
конформізмі, ідеях «кінця історії» (Фукуяма), естетичному еклектизмі.
У політичній культурі постмодернізм означає розвиток різноманітних форм
постутопічної думки. У філософії – торжество постметафізики, постраціоналізму,
постемпіризму. В етиці – постгуманізм постпуританського світу, моральнісну
амбівалентність особистості. Представники точних наук тлумачать постмодернізм як
стиль постнеокласичного наукового мислення. Психологи вбачають у ньому симптоми
панічного стану суспільства, есхатологічної туги індивіда. Мистецтвознавці розглядають
постмодернізм як новий художній стиль, який відрізняється від неоавангарду
поверненням до реальності, сюжету, гармонії.
Термін «постмодернізм» набув популярності завдяки Ч. Дженксону («Мова
постмодерністської архітектури», 1977). Дженксон зазначав, що хоча цей термін
використовувався в американській літературній критиці 60–70-х рр. ХХ ст. для
позначення ультрамодерністських експериментів, сам він надає йому принципово іншого
змісту. Постмодернізм означає в Дженксона відхід від екстремізму та нігілізму
неоавангарду, часткове повернення до традицій, акцент на комунікативній ролі
архітектури.
Не вступаючи в конфлікт із класикою, включаючи її до своєї орбіти, постмодерн
водночас дистанціюється від неї, розмиває класику, відміняючи ряд її канонів, тобто
утворює досить гнучку систему. Характерні риси класицизму трансформуються майже
на протилежні: величне замінюється дивним, трагічне – парадоксальним. Свідомий
еклектизм живить гіпертрофовану надмірність художніх засобів та методів.
Найсуттєвішою рисою постмодернізму є перехід від класичного антропоцентричного
гуманізму до універсального гуманізму, що обіймає все живе – людину, природу,
Всесвіт. Відмова від європоцентризму та етноцентризму сприяє перенесенню уваги на
весь світ, звідси – релігійний, культурний, екологічний екуменізм.
Світ уявляється постмодернізму складним, хаотичним, багатоманітним, тому
кращий спосіб його засвоєння – ігровий, естетський. Звідси така характерна риса
постмодерністської культури, як іронія, насміхання. На думку постмодерністів, у
сучасну епоху все відносне: немає істини, немає реальності (її з успіхом замінює
віртуальна реальність, у якій люди вже не тільки спілкуються та проводять наукові
конференції, а й освідчуються в коханні). У наш час „немає нічого живого та святого”,
що колись піддавалось модерністській критиці та засудженню, отже, залишається лише
глузувати та насміхатися над цим дивним світом.

Специфіка постмодерністської естетики пов’язана з неокласичним тлумаченням
класичних традицій. Дистанціюючись від класичної естетики, постмодернізм не вступає
з нею в конфлікт, але прагне залучити її до своєї орбіти на новій теоретичній основі.
Естетика постмодернізму висунула низку нових положень, а саме: утвердила
плюралістичну естетичну парадигму, що спричиняє розхитування і внутрішню
деформацію категоріальної системи та понятійного апарату естетики.
Постмодерністська естетика принципово антисистематична, адогматична,
позбавлена жорсткості та замкненості концептуальних побудов. Її символ – лабіринт. У
теорії деконструкції відкидається класична, гносеологічна парадигма репрезентації
повноти сенсу, зміщується акцент на проблему відсутності першосмислу. Концепція
нетотожності тексту, що передбачає його деструкцію та реконструкцію, розібрання та
зібрання одночасно, намічає вихід з лінгвоцентризму в тілесність, яка набуває
різноманітних естетичних ракурсів – бачення (Дельоз, Гаттарі), лібідозні пульсації
(Лакан, Ліотар), спокуса (Бодріяр), відраза (Крістева).
Таке зрушення призвело до модифікації основних естетичних категорій. Новий
погляд на прекрасне як сплав почуттів концептуального та моральнісного зумовлений
його інтелектуалізацією, що спричинена концепцією екологічної та алегоричної краси,
орієнтацією на красу асонансів та асиметрії, дисгармонічну цілісність другого порядку
як естетичну норму постмодерну, неогедоністичною домінантою, пов’язаною з ідеями
текстового задоволення, тілесності, нової фігуративності в мистецтві. Інтерес до
жахливого, потворного виливається в його поступове «приручення» шляхом естетизації,
що веде до розмивання його характерних ознак та критеріїв. Піднесене замінюється
дивовижним, трагічне – парадоксальним. Центральне місце посідає комічне в його
іронічній іпостасі: іронізм стає смислоутворюючим принципом мозаїчного
постмодерністського мистецтва.
Інша особливість постмодерністської естетики – онтологічне тлумачення
мистецтва, що відрізняється від класичного відкритістю, спрямованістю на непізнане,
невизначеність. Неокласична онтологія руйнує систему символічних протилежностей,
дистанціюється від бінарних опозицій: реальне – уявне, оригінальне – вторинне,
природне – штучне, зовнішнє – внутрішнє, поверхове – глибинне, чоловіче – жіноче,
індивідуальне – колективне, частина – ціле, Схід – Захід, об’єкт – суб’єкт. Суб’єкт як
центр системи уявлень та джерело творчості розсіюється, а його місце посідають
невідомі мовні структури, аналогічні потоки лібідо, машинність бажаного виробництва.
Стверджується екуменічно-байдуже розуміння мистецтва як єдиного безкінечного
тексту, створеного сукупним творцем. Свідомий еклектизм живить гіпертрофований
надлишок художніх засобів та прийомів постмодерного мистецтва, естетичний
«фристайл».
Постмодернізм відмовляється від дидактичних оцінок мистецтва. Аксіологічне
зрушення в бік більшої толерантності здебільшого пов’язане з новим ставленням до
масової культури, а також до тих естетичних феноменів, що раніше вважалися
пріоритетами, а саме: високе – масове мистецтво, наукова – повсякденна свідомість.
Слово «модерн» (франц. modern – сучасний) вперше було вжито у V ст. для
розмежування християнського сьогодення і язичеського римського минулого. З того
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часу «модерність» (приналежність до сучасності) завжди припускала необхідність
кожній епосі співвідносити себе з Античністю в процесі осмислення себе самої. В
будь-якій епосі були періоди переходу від старого до нового, тому «модерними»,
«новими», сучасними вважали себе всі епохи з часів Карла Великого. Але в Європі
нова культура завжди формувалася на базі оновленого відношення до Античності. Так,
античне мистецтво, наприклад, завжди вважалося нормативним зразком, з яким звіряли
свої твори художники «модерну» за усіх часів. Культура «модерну» будь-якої епохи
завжди оглядалася на Античність, і навіть критикуючи її, все-таки ніколи цілком від неї
не відмовлялася.
У середині XIX ст. модерн став здобувати стійку тенденцію протиставляти себе
історії і традиції взагалі, рвати історичні зв’язки. Модерним починає вважатися тільки
те, що виражає просто «нове». Починається гонитва за «більшою новизною» як такою.
Така модифікація модерну ясно представлена, наприклад, у теорії мистецтва Ш. Бодлера
– французького поета XIX ст. Він орієнтував художників на відмову від традиційних
норм і зразків. Їх творчі установки стали нагадувати роботу розвідника, який вступає в
незнайому сферу, де є ризик раптових і небезпечних зіткнень. Художникові
пропонувалося завойовувати простір і час майбутнього, не орієнтуючись при цьому на
жодні вказівки. Він не знав жодних правил поведінки в цьому відкритому йому
майбутньому, над ним не тяжіли норми і зразки; він просто рвався до нового, не знаючи
при цьому ні шляху, ні орієнтирів. Ш. Бодлер, по-суті, сформулював стратегію культури
постмодерну. (Слід уточнити наступну обставину. За новизною гнався, наприклад, і
авангард. Але він визнавав ціннісну ієрархію, хоча і в спотвореній формі: нове завжди
краще, вище старого, тобто нове ніби порівнювало себе зі старим. Постмодерн
відмовився від ієрархії, оцінок, від жодного порівняння з минулим).
Щоб підійти до відповіді на це питання, наведемо ще один приклад
постмодерністських проривів в культурі XIX ст., цього разу зв’язаних з філософською
критикою розуму, з відмови від раціоналістичних традицій, що зародилися ще в
Античності. Сучасник і учень Гегеля датський філософ Кьєркегор виступив проти
домагань розуму ще за життя свого вчителя, а Ніцше оголосив розум «хворим павуком»
в той час, коли Маркс розробляв теорію розумного устрою суспільного життя.
Постмодерністська установка на відмову від раціоналістичних проектів Ренесансу і
Просвітництва виникла не «після» модерну – філософії XIX ст., а поруч з ним. Тому не
зовсім правильно вибудовувати хронологічний ланцюжок: модерн – постмодерн.
Як відреагувало суспільство на ці постмодерністські заявки? Воно просто не
видало кредиту довіри скептикам і ганьбителям розуму. Ще була сильна онтологічно
вкорінена віра в його законодавчі здібності, що гарантують універсальний порядок у
світі. Прихильність людей була на боці тих, хто не погоджувався з критиками розуму.
Сучасники Кьєркегора, Ніцше поставилися до їхніх ідей як до марення шизофреніків
(не випадково ці філософи стали клієнтами психіатричних клінік), відтіснивши їх на
периферію суспільної свідомості. Постмодерн не став у XIX ст. нормою, суспільство
ще не було готове жити без опори на розум і традицію в культурі, зв’язану з ним.
ХХ століття, продовживши критику проектів Ренесансу і Просвітництва,
затребувало ідеї постмодерністських мислителів XIX ст. і перемістило їх у центр

інтелектуального простору. Кьєркегор, Ніцше, Паскаль і ін. були реабілітовані і стали
шановані. Виникла певна хронологічна аберація: Гегеля стали сприймати як далеке
минуле, а Кьєркегора – як сучасника. Постмодерністські настрої привернули увагу З.
Фрейда, М. Хайдеггера, Гадамера, Ж. Дерріда, яких суспільство ще за життя оголосило
видатними мислителями і тим самим продемонструвало свою готовність прийняти їх
ідеї. У XX ст. закінчився процес трансформації досвіду свідомості, фундаментальних
зрушень у формах людського мислення, що почався ще в XIX ст.
Наведемо приклади таких «зрушень». Відомо, що до кінця XIX ст. висока класична
думка не впускала в сферу своєї діяльності проблеми сексу, божевілля і в’язниці, а
держава репресивно відносилася до цього світу. Але з кінця цього періоду дані теми
стали легалізуватися і поступово розширюватися, стали не тільки предметом уваги з
боку вчених, але і заполонили практично все мистецтво. Найзагадковішим є те, що
люди виявилися ніби вже готовими поставитися до цієї сторони життя з серйозною
увагою, настільки серйозною, що до кінця XX ст. проблемами, наприклад, сексуальних
меншин стали займатися парламенти, дебатуючи про можливості юридичного
узаконення шлюбів між особами однієї статі, а вчені і громадськість зайнялися
пошуком засобів і способів сексуальної просвіти дітей з 5-річного віку. Ці процеси
зафіксувала мова, найбільш чуйний індикатор змін у світовідчуванні людей: слово
«любов» почало поступово витіснятися словом «секс».
У наявності факт: у XX ст. змінилися люди, їх світосприймання, світовідчування,
їх духовно-розумові установки. Але ці зміни, що почалися задовго до XX ст., явними
стали лише до кінця XIX ст., що дозволило багатьом мислителям, використовуючи
метод екстраполяції, намалювати соціально-психологічний портрет індивіда XX ст. Так,
наприкінці XIX ст. російський мислитель К. Леонтьєв пророкував, що започатковані в
Європі процеси егалітаризації (франц. egalite – рівність) і лібералізації (лат. liberalis –
вільний), приведуть до посилення тенденції вимоги будь-якої рівності — економічної,
політичної, розумової, статевої тощо, а також наростання вільнодумства в суспільстві,
поблажливості і потурання у відношенні будь-якого роду індивідуальних волевиявлень,
типу «я так хочу», і сформують у підсумку особливий тип: самовпевнених і зарозумілих
громадян. Демократизація життя і розуму неминуче закінчиться пануванням середнього
класу, тобто скромних, однорідного розуму людей, не занадто багато працюючих і
щасливих у своїй однаковості. «Виробиться», вважав мислитель, середня людина,
орієнтована на швидкоплинні потреби, на нескінченне відстоювання своїх прав і свобод,
природи і суті яких вона не знає. Середня людина сформує етику, вільну від усяких
містичних, релігійних початків, і буде впевнена, що розкриттю почуття її власного
достоїнства буде сприяти прагнення до розкоші і багатства. До речі, саме таке існування
людей визнавав гідним французький дрібнобуржуазний соціаліст Прудон (середина XIX
ст.). Процеси «змішувального спрощення націй, станів, людей» відбуваються, на думку
К. Леонтьєва, в космічних масштабах, мають природно-історичний характер, а тому
жодна країна не зможе їх уникнути.
Інший російський мислитель XIX ст. М. Федоров називав Європу «цивілізацією
молодих». Її головну особливість він бачив в тому, що сини людські зняли з себе
обов’язки перед батьками, предками, тобто перед традицією, відокремилися від них в
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своїй гордині, перестали рахуватися з минулим, забули свій синівський обов’язок:
«Притча про блудного сина стала символом європейського способу життя». До старших
стали відноситися як до перешкоди для юнацької зухвалості і вседозволеності.
Характеристика «цивілізації молодих» повністю проявилася в XX ст., коли медицина і
психіатрія ввели поняття старості, старечого склерозу, маразму, обґрунтувавши тим
самим право молоді не рахуватися з досвідом старшого покоління. Слід зазначити, що
легалізацію сексу М. Федоров пов’язував зі специфікою «цивілізації молодих», що, на
його думку, відродила культ язичеської «народної Афродіти».
До аналогічних висновків прийшов іспанський філософ XX ст. Ортега-і-Гассет:
ліберальна демократія і техніка створили в Європі особливий тип людини, не просоченої
духом традицій, пихатої в своїй вірі в прогрес. Сучасний європеєць, стверджував
мислитель на початку століття, претендує на необмежені права (не задумуючись при
цьому про своє право на це) і зовсім не думає про обов’язки, не рахується в досягненні
своєї мети ні з ким і ні з чим. Європеєць XX ст. має мораль без її серцевини – свідомості
служіння і обов’язку. «Аморальність нині стала ширвжитком», а відраза до обов’язку
вкоренилася метафізично, породивши «майже комічний феномен нашого часу – культ
молодості як такої». «Пересічний» європеєць нагадує розпещену дитину, якій властиві
дві риси: «безперешкодний ріст життєвих запитів і, отже, нестримна експансія власної
натури і, друге, вроджена невдячність до всього, що зуміло полегшити їй життя». Ортега
порівнював сучасного йому європейця з «дикуном, який сказився», тому що
«нормальний дикун» шанує традиції, додержується віри, табу, завітів і звичаїв. В Європі
XX ст., пророкував іспанський мислитель, восторжествує чоловічий початок,
потіснивши жінку і старця, а тому буття людини втратить свою статечність.
Постмодерністські експерименти стимулювали також стирання граней між
традиційними видами і жанрами мистецтва. Розвиток тенденцій синтезу поставив під
сумнів оригінальність творчості, «чистоту» мистецтва як індивідуального акту
творення, призвів до його дизайнізації. Перегляд класичних уявлень про створення та
руйнування, порядок і хаос, серйозне та ігрове свідчить про свідому переорієнтацію з
класичного розуміння художньої творчості на конструювання артефактів аплікації. Для
постмодерну творчість не тотожна творенню. Якщо в домодерних культурах працює
система «художник – твір мистецтва», то в постмодерні акцент переноситься на
відносини «твір мистецтва – глядач». Це свідчить про принципову зміну самосвідомості
художника. Він перестає бути «творцем», оскільки сенс твору народжується
безпосередньо в акті його сприйняття. Художній твір має бути обов’язково побаченим,
виставленим напоказ, без глядача він не може існувати.
На початку 90-х рр. ХХ ст. почалася повсюдна відмова від використання
постмодерну для позначення сучасної реальності. Інструментом осмислення
нинішнього стану суспільства стало спочатку поширення аморфної ідеї «радикалізованої
модерніті». З часом було проголошено думку, згідно з якою епоха постмодерніті є не
історичною наступницею модерну, а його реконструюванням. Пізніше дослідники
почали використовувати термін «після модерну». Зазначалося також, що постмодерн
можна розглядати як завершений етап, де модерн виявився в найбільш цілісній формі.
Теоретичний відступ постмодернізму відбувався у двох основних напрямах. З

одного боку, епоха модерну розглядалася постмодерністами як породження
європейської господарської та політичної практики сучасності. При цьому зазначалося,
що модернізм не лише породжений Європою, а водночас він сам породив Європу як
соціальну систему, здатну до швидкого та динамічного розвитку. Підкреслювалося
також, що його розквіт припав на ХХ ст. передусім як на період «явного домінування
європейської культури». Тому початок епохи постмодерну розглядався не лише крізь
призму зростання культурного розмаїття та відходу від принципу національної держави,
а й пов’язувався безпосередньо із втратою європейським регіоном домінуючих позицій
у світовій економіці й політиці та зміщенням акцентів на інші соціокультурні моделі.
Однак поразка спочатку східного блоку, а потім і міфу про ефективність азійських
економічних систем зробили західну модель єдиним світовим лідером напередодні
нового тисячоліття. Такий розвиток подій повністю виключає будь-які апеляції до тієї
революційності, на якій складалися емоційні основи постмодерністської трилогії.
З іншого боку, не лише показовою є невдача нападу постмодерністів на ідею
історизму.
Постмодернізм відіграв значну історичну роль у західній суспільній свідомості.
Постмодерністам вдалося пов’язати аналіз індустріального ладу як гранично
індивідуальний з акцентом на властиве цьому періоду домінування поняття «ми» над
поняттям «я». Вони навіть наголосили, що подібне домінування було настільки сильним,
що приводило до виникнення спільнот, які можна розглядати як масу, що не є реальним
суб’єктом соціальних процесів.
Заслуговує також на увагу специфічний підхід постмодерністів до господарських
проблем і пошук ними нетрадиційних шляхів осмислення ролі економічних явищ у житті
суспільства. Це проявляється в оригінально розширеному тлумаченні виробництва як
виробництва не лише матеріальних благ та послуг, а й креативної особистості, що
передбачає можливість залучення до цього процесу всіх сфер життєдіяльності людини.
Одночасно споживання розглядається не лише як утилізація речовини природи чи
вироблених благ, але і як процес засвоєння статусних станів та культурних форм.
Не можна не відзначити роль постмодерністів у зображенні суспільства, що
формується, як постринкового соціального устрою. Саме вони наголосили, що сьогодні,
коли як господарське, так і соціальне життя дедалі більшою мірою набуває рис
гіперреальності, слід розмежовувати поняття «needs» (потребувати) і «wants» (хотіти).
Перше відображає вже соціологізовані потреби, які змушують нас розглядати
споживацьку потребу як соціальний феномен, тоді як друге відображає цілковито
суб’єктивні прагнення до самовираження в споживанні.
Сьогодні точиться чимало дискусій щодо того, що ж таке постмодернізм. Усі
визначення, подані у сучасних словниках й довідниках, неточні. Однак, напевне, точності
бути й не може, оскільки, по-перше, будь-яке літературознавче поняття є умовним і
дати одне єдине його визначення нереально, а по-друге, постмодернізм – явище, яке
ще активно розвивається, і тому всі крапки над «і» тут ставити зарано. Втім, можна все
ж таки визначити, що ж ми розуміємо під словом «постмодернізм» у загальному смислі.
Поняття «постмодернізм» у сучасному значенні охоплює передусім тенденції
або явища у мистецтві, які з’явилися в останній третині XX ст. і на початку XXI ст. У
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самій назві терміна підкреслюється, що постмодернізм з’являється після модернізму.
Однак точніше було б сказати, не після модернізму, а він просто не такий, як модернізм.
Це вже щось інше.
Оскільки більшість літературознавчих понять є багатозначними, то не слід
обмежувати хронологічні межі постмодернізму лише кінцем XX – початком XXI ст.,
хоча стосовно сучасного мистецтва цей термін вже прижився й увійшов у широкий
обіг. І все ж таки щодо хронології. Слушною є думка Д.В. Затонського, висловлена у
його книзі «Модернізм і постмодернізм» (2000), про те, що постмодернізму властива
певна циклічність, він виникає у різні періоди розвитку культури внаслідок своєї
специфічної еклектичності, синтезу традиційного і новаторського, а також кризовості
відчуття, що характерно для будь-якої зміни епох.
Отже, слово «постмодернізм» означає і загальні тенденції у сучасному мистецтві,
і різноманітні школи й течії, що виникають на межі XX–XXI ст., і художній напрям
(розвиток культури дає підстави стверджувати, що постмодернізму вже властиві всі
ознаки мистецького напряму). Водночас поняття «постмодернізм» використовується і
як характеристика світовідчуття кризової епохи, і як особливий спосіб організації
художньої реальності, що може виявлятися за різних періодів розвитку культури. І вже
настає час, коли поняття «постмодернізм» означає і певну добу в історії світового
мистецтва, як це сталося, наприклад, з термінами «Відродження», «бароко» чи
«романтизм». І якщо вже розуміти під «постмодернізмом» добу, то тут, звісно, мається
на увазі передусім сучасний етап. Отже, ми живемо за доби постмодернізму.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК
У статті розглянуто основні тенденції розвитку інноваційних технологій
зберігання книжкових пам’яток, зокрема, таких як: мікрофільми, мікрофіші,
магнітні і оптичні диски.
Ключові слова: зберігання, мікроформи, фікрофіші, книжкова пам’ятка.
В статье рассмотрены основные тенденции развития инновационных
технологий хранения книжных памятников, в частности, таких как: микрофильмы,
микрофиши, магнитные и оптические диски.
Ключевые слова: хранение, микроформы, фикрофиши, книжный памятник.
The article reviews the main trends in innovative preservation technologies book
monuments, including such as microfilms, microfiches, magnetic and opticaldisks.
Key words: storage, microforms, microfiches, book monument.
Найскладніша проблема старих книг завжди розглядалася як завдання перемогти
час – це означає, що книги й подібні їм документи в доступний для огляду період можуть
перетворитися на паперовий порох, якщо не будуть вжиті заходи до їхнього переносу
на більш стійкий носій. На жаль, повністю замінити видачу пам’яток друку та рукописів
друкованими типографським способом копіями фізично неможливо. І рішення проблеми
полягає в переведенні документів на різноманітні мікроносії інформації.
Переклад інформації у більш компактні форми – мікрофільми, микрофіші, магнітні
й оптичні диски – дозволяє створити страхові фонди, що мають певні переваги:
зручність переміщення й гарантії недоторканності, зниження ймовірності розкрадання,
можливість збереження в екстремальних ситуаціях. Але, так само, як і традиційні, нові
носії інформації породжують проблему їх зберігання, реставрації й стабілізації.
МІКРОКОПІЮВАННЯ – виробництво копій, сприйняття яких можливе тільки за
допомогою збільшувального пристрою [16; 106].
МІКРОФІЛЬМ – рулонна фотоплівка, кадри якої містять мікрозображення,
одержані фотографічним способом і об’єднані спільністю змісту [16; 106].
МІКРОФІЛЬМУВАННЯ – сукупність процесів виготовлення, зберігання й
використання мікрофільмів; фотографування документів для формування фільму [16; 106].
МІКРОФІША – носій інформації у вигляді прямокутної фотоплівки, на якій у
певній послідовності розміщено кадри з мікрозображеннями документів [16; 106].
МІКРОФОРМИ – видання або примірники книги зі зменшенням від 7,5 до 50
разів, найчастіше у вигляді мікрофільмів (на рулонній світлочутливій плівці довжиною
не більше 300 м і послідовним розміщенням кадрів), мікрофіш і мікрокарт (на
непрозорому матеріалі) [16; 106].
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Мікрографування – це перенесення текстів документів на мікроформи (МФ)
(застосовуються два види мікроформ: мікрофільми та мікрофіші), воно має багату
історію, оскільки застосовується у бібліотеках і архівах з початку 30-х років ХХ ст. [1].
Мікрографія – це перенос текстів книг, журналів, газет, креслень та ін. на
мікроформи (МФ), тобто на мікрофільми й мікрофіші. Останнім МФ не потрібні великі
приміщення: увесь фонд бібліотеки, перезнятий на мікроформи, може перебувати в
одній шафі, у декількох ящиках. Виконані на фотоплівці, вони меншою мірою, ніж
книги, вимагають особливих температурних умов. Мікроносії повною мірою
забезпечують збереження фонду, у тому числі вони дозволяють не торкати стародавні
й найцінніші видання, а видавати читачам їх дублікати, зроблені на МФ. Каталоги фонду
мікроносіїв можуть бути переведені в комп’ютерний формат і в такий спосіб швидко й
повно використовуватися при будь-яких змінах і модифікаціях електронного
устаткування [9; 48].
Архів мікроносіїв призначений як для тривалого зберігання й користування, так і
для поточної роботи з документами, забезпечує виготовлення дешевих копій
мікроформ і дозволяє створити страховий фонд документів зі строком зберігання
більше ста років, повністю відновлювати втрачену або застарілу інформацію в
електронному архіві.
Довговічність плівок, магнітних стрічок і дисків відома. Але відома й проблема
втоми цих матеріалів при постійному використанні. Із усіх існуючих сьогодні
непаперових носіїв інформації найбільше стабильні з погляду довговічності плівки для
мікрофільмів. Відповідно до міжнародної класифікаційної системи вони поділяються
на плівки середньострокового зберігання (10 років), тривалого (100 років) і постійного
зберігання (більш 100 років) [6; 38].
У бібліотеках застосовуються два види мікроформ: мікрофільми та мікрофіші.
Вид МФ визначається форматом носія (рулонна чи форматна плівка), а також способом
розміщення мікрозображення на ньому. За видами зображення розрізняють негативні і
позитивні МФ. Як правило, фонд мікрофільмів комплектується негативною (охоронною)
і позитивною (робочою) копіями документів. Для кожного з цих видів режим
збереження і використання є різним і регламентується державними стандартами [5].
Негативна копія є страховою, для обслуговування користувачів не видається.
Архівні мікроформи призначені для зберігання і використання на правах і замість
оригіналу. Вони поділяються на мікроформи довгострокового зберігання (архів
негативів) та мікроформи постійного збереження – страхові копії, які виготовляються
за спеціальною технологією на високоякісній плівці. У страховому фонді зберігається
майстер-негатив (негатив 1-го покоління). В архіві негативів, з яких виготовляється
робоча копія, зберігається негатив [5].
Позитивні мікроформи (робочі) призначені для поточного використання.
На самому початку мікрофільми робилися на ацетилцелюлозній і триацетатній
фотоплівках, але вони, в остаточному підсумку, виявилися нестійкими. У середині 70х рр. ХХ ст. їх місце посіла плівка на основі складного ефіру. Ось чому для виготовлення
мікроформ, особливо для архівних і страхових фондів, широко використовуються плівки
на поліефірній основі з сріброгалоїдним, світлочутливим шаром. Для цієї плівки
характерна велика фізична міцність і хімічна стабільність основи [4].

Так, німецька дослідницька асоціація (Deutsche Forchungsgemeіnschatt DFG) бере
активну участь у роботах із забезпечення захисту матеріалів. При виділенні коштів на
проекти переважає думка, що в цьому процесі гігантський потенціал методів оцифровки
(з погляду зручності доступу) повинен сполучатися з високою стабільністю
мікрофільмів при довгочасному зберіганні. [3; 7].
Дане дослідження було ініційовано з метою вивчення взаємозв’язку цих двох
методів і з’ясування того, як можна вигідно об’єднати їх. Результатом став детальний
звіт про технічні вимоги й переваги мікрофільмування як основи для оцифровки. Звіт
підказує, як знайти максимальну користь із застосування кожної технології й
забезпечити оптимальний доступ у комбінації з найкращим захистом.
При зйомках контрастного матеріалу (наприклад, тексту, малюнків або гравюр)
можна застосовувати для мікрофільмування усі види панхроматичних плівок на
поліефірній основі (протиореольна плівка AHU – mіcrofіlm Antіhalatіon Under-coated).
Останнім часом ця плівка оптимізована для технології оцифровки. З іншого боку,
півтонова плівка (наприклад, Kodak 2468, Kodak 3468) буде найкращим носієм для
зйомок оригіналів з більшою кількістю сірих півтонів (репродукції фотографій або
кольоровий матеріал, який перезнімають на чорно-білу плівку). У такий спосіб робиться
позитив. Помітно поліпшити відтворення півтонів можна шляхом спеціальної обробки
при прояві плівок AHU [3; 11].
За своїм походженням мікроформи поділяють на два види: оригінальні
мікродокументи і мікрокопії. Першими за часом виникнення є мікрокопії (рукописів,
книг, газет, малюнків, креслень тощо), що зменшують розміри оригіналу в кілька разів
(10, 100 і більше). Мікрокопії завжди передує документ на паперовій основі [7].
Залежно від матеріальної основи мікроформи розподіляють на прозорі (аркушний
мікрофільм для швидкого здійснення інформаційного пошуку) і непрозорі (мініатюрне
факсиміле, мікрокадр, мікротейк і мікрострип, мікрокриїт, мікролено) [7].
За матеріальною конструкцією розрізняють рулонні мікроформи з лінійним
розташуванням мікрозображень, плоскі носії з двомірним розташуванням
мікрозображень (ФШ, непрозорі МК), складені мікроформи (клясерні карти типу
"джекет", апертурні карти) [7].
Залежно від інформаційної місткості розрізняють мікроформи великі (рулонні
МФ на котушках місткості до 44 тис. кадрів, ультрафіші – до 3 тис. кадрів) і малі (ФШ
до 60 – 100 кадрів, непрозорі МК до 100 кадрів, апертурні карти до 8 кадрів) [7].
Мікроформи відносяться до документів, які зчитуються машинами, для їхнього
створення й використання необхідні спеціальні апарати (читально-копіювальний або
зчитувальний апарат) [7].
Основні способи одержання копій, що використовуються в репрографії умовно
поділяються на фотографічні, фотоелектричні та інші, залежно від типу носія
зображення.
Фотоелектричним способом копії документів одержують за допомогою
копіювально-розмножувальних апаратів фірми “Ксерокс”; фотографічним –
мікрофільмування здійснюється з використанням ліній "Пентакта", "Докуматор–5",
"Докуматор–7" та ін. [4].
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Мікрофільмування – мікрофотокопіювання, галузь техніки, що здійснює
одержання фотографічним способом зменшених у десятки й сотні раз копій
(мікрофільмів) з різних оригіналів (рукописів, креслень, малюнків, друкованих текстів);
процес виготовлення мікрофільмів.
Мікрофільмування – один із засобів оргтехніки – застосовується в інформаційних
центрах, архівах, бібліотеках, науково-дослідних, проектно-конструкторських і інших
установах – там, де часто доводиться мати справу з великим масивом документальної
інформації [10; 16].
Техніка фотозйомки відома давно. Перші роботи з мікрофільмування відомі на
початку ХІХ ст. і пов’язані з іменами виготовлювача оптичних приладів англійця
Д. Дансера й французького фотографа Л. Ж. М. Дагера. Велика заслуга в розвитку
мікрофільмування документальних матеріалів у Росії належить Е. Ф. Буринському,
одному з основоположників наукової й судової фотографії. Науково-технічний прогрес,
що викликав різке збільшення обсягу науково-технічної інформації, обумовив
використання мікрофільмування в багатьох сферах виробничої й наукової діяльності.
Уперше мікрофільми почали виготовляти в останній третині XІX ст. (зокрема, у
Франції). Метод добре себе зарекомендував. У Німеччині газети стали переноситися
на мікрофільми вже починаючи з 40-х рр. XІX ст., однак цей процес перервала війна.
Мікрофільмування знову почало розвиватися, і в 1958 р. в Інституті з вивчення
газетних видань у Дортмунді була відкрита спеціальна лабораторія. Починаючи з 1965 р.,
усі зусилля в цьому напрямі сконцентрувалися на створенні єдиного центру: був
відкритий Архів мікрофільмів німецькомовної періодики. Чорно-білі мікрофільми, що
стали загальноприйнятою нормою (DІN 19057) при зйомці газет у Федеративній
Республіці Німеччини й в усьому світі, повністю себе виправдали. Після винаходу
крокової камери, що дозволяє зняти газетний розворот, і введення поділу між
галоїдосрібним негативом і мікрофільмом для користувачів ця методика одержала
значне поширення. Сьогодні значна частина німецької періодики вже переведена на
чорно-білі мікрофільми. Багато газет перезнімаються буквально після виходу із
друкарні [2; 75].
У 1960–70-х рр. досягнуті значні успіхи у виробництві більш досконалих
фотоматеріалів і устаткування для мікрофільмування. Одержані нові матеріали для т.зв.
моментальної "сухої" обробки, розроблені способи мікрофільмування кольорових
оригіналів на кольорову плівку, що значно розширює інформаційні можливості
мікрофільму й краще передає художню цінність оригіналу.
Техніка мікрофільмування дозволяє одержувати мікрофільми зі зменшенням
більш ніж в 200 разів; у цьому випадку, наприклад, на одну микрофішу можна зняти до
8 тис. книжкових сторінок (тобто більше десяти томів БСЕ). Перспективне застосування
мікрофільмування в обчислювальній техніці, зокрема для введення інформації з
мікрофільму в ЦОМ і висновку на мікрофільм. Ведуться дослідження з використання
в мікрофільмуванні лазерних обладнань [11].
Мікрофільм – зменшена копія документа, одержана фотографічним способом,
що містить одне чи кілька текстових і графічних мікрозображень, об’єднаних спільним
змістом [7].

При мікрофільмуванні використовують наступне устаткування: апарати для
покадрової зйомки на нерухомий носій (рольну мікроплівку або микрофішу) і
устаткування для динамічної або щілинної зйомки мікрофільмів (носій і оригінал
перебувають у постійному русі), апарати для контактного друку мікрофотокопій,
обладнання для хімічної обробки, сушіння й монтажу мікрофільмів, читальні апарати
для контролю й читання мікрофільмів, читально-копіювальні апарати для одержання
збільшених копій документів, наприклад, електрографічним методом, устаткування для
зберігання мікрофільмів (бокси, шафи, картотеки) [11].
Технологія мікрофільмування принципово не відрізняється від звичайного
фотографування; різниця полягає лише в тому, що для мікрофільмування застосовують
спеціальну оптику, фото- і кіноплівки з більш високою, ніж у фотографії дозвільною
здатністю (від 200 до 500 ліній і більш на 1 мм). Дублікати мікрофільмів
виготовляються на діазоплівці, візикулярній плівці, на якій зображення створюється
дрібними світлорозсіючими пухирцями у світлочутливому шарі, і на інших
фотоматеріалах.
За часом появи мікрофільми поділяються на два види: мікрофільми-копії і
мікрофільми-оригінали.
Мікрофільм на рулонній плівці називається рулонним мікрофільмом. Він може
складатися з одного, кількох рулонів і на одному рулоні може бути кілька мікрофільмів.
Такі носії, інформація на яких розміщується послідовно по всій довжині рулону –
сторінка за сторінкою, креслення за кресленням, відносять до лінійних чи безупинних
мікрооригіналів.
За простотою й швидкістю виготовлення рулонні мікрофільми перевершують
всі інші. За одну годину можна зняти до 30 000 сторінок при зйомці в апаратах з
автоматичною подачею сторінок оригіналу. Перевага рулонних мікроносіїв полягає ще
й у тому, що на них може бути знята велика кількість кадрів-документів, при цьому
виключається можливість втрати частини сфотографованих документів. Рулонні
мікрофільми порівняно дешеві [7].
До недоліків рулонних мікрофільмів можна віднести складність пошуку окремого
документа у їхньому масиві; складність внесення змін і додатків; підвищене зношування
плівки, оскільки при кожному пошуку потрібно переглядати увесь рулон; неможливість
прямого доступу до документа й ін.
Незважаючи на це, рулонні мікрофільми широко використовуються як носії
інформації при виготовленні одиничних примірників мікрооригіналів, при створенні
архівних фондів, організації масивів документів одноразового користування в НДІ, на
підприємствах та ін.; при мікрофільмуванні документів великих обсягів для
мініатюризації бібліотечного й довідково-інформаційного фонду, створення його
страхової частини.
Мікрофільм у відрізку – мікрофільм на рулонній плівці у вигляді відрізка
довжиною не більше 230 мм. Відрізки мікрофільму уперше були застосовані в 1950х роках для збереження і ручного пошуку мікрофільмів. При використанні даної
системи рулонну плівку після експонування й обробки розрізають на відрізки по 5 – 10
кадрів. Ці відрізки вкладаються потім у наклеєні на стандартні планшети прозорі
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конверти. Планшети з відрізками мікрофільму зберігаються в папці. Пошук необхідної
інформації здійснюється за змістом, у якому вказуються номер планшета, а також
координати кадру по вертикалі (номер конверта) і горизонталі (номер кадру) [7].
Мікрофіша (МФ) – плоска мікроформа з розташуванням мікрозображень у формі
сітки. Мікрофіша – це відрізок фото-, діазо- чи везикулярної плівки стандартного
формату 75х125 мм, 105х148 мм, 180х240 мм, на якій у заданій послідовності
розташовується мікрозображення. Читати мікрофішу можна на зчитувальному апараті
за допомогою діапроектора. Мікрофіші бувають оригіналами (з використанням систем
ЕОМ) і копіями документів [7].
Залежно від кратності зменшення зображення при зйомці й кількості кадрів
мікрофіш їх розділяють на:
• мікрофіші (кратність зменшення від 18 до 24, кількість кадрів від 60 до 90);
• супермікрофіші (кратність зменшення від 50 до 60, кількість кадрів від 200 до
300);
• ультрамікрофіші (кратність зменшення від 100 до 150, кількість кадрів до
3200).
Інформаційне поле мікрофіші складається з поля заголовка і растрового поля.
Зверху розміщається зчитаний людиною заголовок, що відбиває зміст документа. Запис
мікрозображень у растровому полі проводять послідовно в горизонтальному й
вертикальному напрямах; у рядку – зліва або направо, у графі (колонці) – зверху вниз [7].
Велика кількість фахівців, в основному зарубіжних, схиляється до
мікрофільмування. А причини такі:
1) мікрофільмування є найбільш надійним і економічним способом
переформатування паперових носіїв, що існують уже із середини XІX століття;
2) виготовлення й зберігання мікрофільмів є стандартизованим;
3) інформація на мікрофільмах гарної якості легко сканується на оптичні диски.
Тому надалі, якщо це буде економічно виправдано, будь-яка бібліотека зможе
розбудовувати свої програми по збереженню й доступності, використовуючи досвід з
мікрофільмами;
4) усі програми переформатування, особливо газет великого формату, що існують
у найбільших бібліотеках світу (Бібліотеці Конгресу, Британській бібліотеці,
Національній бібліотеці Франції, Бібліотеці Народове у Варшаві, у Російській державній
бібліотеці, ГПНТБ Росії, у більшості академічних бібліотек США), розраховано на
виготовлення 35 мм плівки. Починаючи з 1960–1970-х рр., коли всерйоз була
усвідомлена проблема погіршення фізичного стану паперу, цей спосіб став провідним
інструментом збереження інформації з друкованих джерел [8; 52].
Відбір видань для мікрофільмування здійснюється при необхідності створення
страхового фонду, захисту видань від передчасного зношення, доукомплектування
фонду, мініатюризації фонду відповідно до профілю його комплектування, звільнення
площі зберігання.
Виявлення видань для мікрофільмування здійснюється на підставі аналізу частоти
використання і їх цінності, фізичного стану, часу видання, аналізу відмов користувачам
з метою виявлення відмов через причину «зайнято», «знаходиться на абонементі».

Компроміс між збереженням й використанням книжкових пам’яток досягається,
як правило, забезпеченням нормальних умов зберігання, своєчасним упакуванням або
інкапсулюванням (у випадку архівних документів) і наданням мікроформ замість
оригіналу. Конфлікт між збереженням й копіюванням може бути згладжений шляхом
диференційованого підходу до вибору мікроформ для документів різного виду й
обладнань для зйомки, які бережуть оригінали [6; 39].
У багатьох країнах світу на мікроформи переводяться, перш за все, газетні фонди.
Для цього є важливі підстави. Саме газети містять важливу інформацію для наступних
поколінь і інтенсивно використовуються. Газетний папір має низьку якість і швидко
стає непридатним для користування. Газети неможливо пересилати по МБА через
великий формат. До того ж мікрофільмування надає можливість економити 90% площі.
Зокрема, у Німеччині, Росії, США значна частина періодичних видань після
надходження до бібліотеки перезнімається негайно [13; 7].
Побоювання бібліотек, що зйомка заподіє шкоду газетним плетінням, є
необґрунтованими, якщо, звичайно, мікрофільмуванням займаються фахівці, які
використовують відповідну техніку (хоча б призматичну камеру). Відмова ж від зйомки
з побоювань за плетіння не є альтернативою, тому що тим самим проблема залишається
невирішеною.
Газетний папір починає руйнуватися вже через 25 років, а завдяки багаторазовому
використанню цей процес прискорюється. Вже зараз в Україні 1,5 тис. газет, які
потребують ретельної реставрації і не можуть використовуватися ні читачами, ні у
бібліографічній роботі. На основі даних, одержаних завдяки проведенню досліджень
«Принципи і умови забезпечення збереженості газетних фондів найбільших бібліотек»
та «Фонди ХДНБ: формування та використання», ХДНБ почала мікрофільмування
українських газет за період з 1873 по 1930 рр. Було проведено велику підготовчу
роботу, ще раз вивчено фізичний стан газет. Генеральний і читацький каталоги звірено з
фондом і на цій основі складено робочу картотеку. Виявлялися лакуни, бо відразу
ставилася мета, по можливості, зробити мікрокопії і на ті номери або роки, що відсутні
в бібліотеці. Такий підхід допоміг у формуванні повного комплекту газети «Харьковские
губернские ведомости» за 1883–1916 рр. на мікрофільмах. Лакуни були заповнені за
допомогою Харківського історичного музею та ЦНБХДУ. Мікрофільмовано також
газети «Харьковский листок» та «Южный край» [12; 7].
Мікрофільмуванню з метою економії площ підлягають також примірники
маловикористовуваних видань. Їх виявлення здійснюється під час перевірки фонду і
приведення його у відповідність до існуючого профілю комплектування. Переведення
на мікроформи паперових документів є частиною реалізації програми збереження
документів у національному масштабі. При цьому насамперед враховується історикокультурне значення документів. Створюються страхові фонди рідкісних та цінних
видань. Така робота вже багато років здійснюється у НБУ ім. Вернадського, ХДНБ
ім. В.Г. Короленка та інших книгозбірнях.
Відповідно до “Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–
2005 рр. в Україні” було передбачено створення міжвідомчих регіональних центрів
консервації і репрографії на базі НПБУ, ЛНБ ім. В. Стефаника, ХДНБ ім. В.Г. Короленка,
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ОДНБ ім. О.М. Горького, а також галузевих і регіональних служб репрографії та
ремонтно-палітурних робіт при ОУНБ та відомчих бібліотеках. Одним з головних
завдань цих структур мало бути репродукування саме рідкісних і цінних видань [14].
Перелік документів, які підлягають мікрофільмуванню, визначається провідними
фахівцями і затверджується дирекцією бібліотеки. Документи, відібрані для
мікрокопіювання, повинні мати чорно-біле виконання, рівномірну щільність,
контрастність і чіткість зображення.
Облік страхового фонду мікрокопій унікальних документальних пам’яток
Національного архівного фонду з паперовою основою ведуть у рулонах мікрофільмів,
за одиницю виміру беруть кадр мікрофільму. Виготовлені страхові копії та копії фонду
користування підлягають обліку за книгою обліку надходжень до страхового фонду та
фонду користування унікальними документальними пам’ятками Національного
архівного фонду.
Страховою копією для унікальних документальних пам’яток з паперовою основою
є негативний мікрофільм 1-го покоління, виготовлений на чорно-білій рулонній плівці.
Під час створення страхового фонду водночас виготовляють обов’язковий комплект
фонду користування. До нього входять позитивний мікрофільм 2-го покоління
(виготовлений із негативного мікрофільму 1-го покоління) та мікрофільм 3-го
покоління, виготовлений із позитивного мікрофільму [15].
У державних і галузевих державних архівах зазначена робота має плановий характер
і виконується силами лабораторій мікрофотокопіювання та реставрації документів
(відділів фізичної збереженості документів) [15]. Мікрофільмуванню не підлягають
видання, що вимагають кольорового копіювання та ті, що мають слабку тональність
тексту. Якщо сторінки зшиті занадто близько до тексту, видання копіюється лише за
нагальної необхідності. Дефектні видання з надірваними, пропущеними або
випадаючими сторінками підлягають копіюванню після проведення попереджувального
ремонту і відновлення втрачених сторінок.
Видання, що мають брудні плями, зморшки, згини, підлягають очищенню і
вирівнюванню сторінок. Отримані мікрофільми та мікрофіші включаються до
спеціалізованих фондів (основного та підсобного).
Мікроформи документів потребують спеціальних умов зберігання, що повинні
відповідати вимогам державних стандартів (1,5) [4].
Режим зберігання визначається температурою та вологістю, від цього залежить
довготривалість зберігання. Так, чорно-біла мікроплівка на поліефірній основі зі
сріброгалоїдним носієм зображення може мати експлуатаційний термін зберігання до
500 років, якщо зберігається у належних умовах [4].
Щільність намотки рулонів мікрофільмів повинна бути такою, щоб внутрішній
діаметр дорівнював не менше 30 мм, емульсійний шар зовні – для страхових
мікрофільмів, а всередині – для мікрофільмів поточного користування. Мікрофільм
необхідно перемотувати рівномірно без ривків, зі швидкістю не більше 10 м/хв. Кінець
та вільні витки плівки при перемотуванні не можна опускати на підлогу [4].
Мікроформи (МФ) необхідно брати за край, не торкаючись поля зображення.
Користувачам видається тільки позитивна плівка, негативи є недоторканними.

При зберіганні МФ необхідно слідкувати за станом упаковок і заміняти їх при
пошкодженні. Мікрофільми зберігаються в коробках із вологонепроникного картону.
Негативні та позитивні плівки зберігаються нарізно. Мікрофіші зберігаються в
конвертах. На коробках і конвертах для їх зберігання проставляються пізнавальні
надписи (шифри) чорним чорнилом. Конверти з мікрофішами розставляються в шафах
у вертикальному положенні. Мікрокопії повинні оберігатися від різких механічних дій
та ушкоджень.
У бібліотеках, які працюють з мікрофільмами, час від часу виникає необхідність
транспортування документів на мікроплівці. У таких випадках слід дотримуватись певних
правил. Перед транспортуванням МФ повинні пройти акліматизацію (витримуватися не
менше 3-х годин в закритих коробках при температурі 18–20%С, вологість 50–55%, а
потім – у відкритих коробках не менше 10 годин для постійного зберігання) [4].
Щоб не допустити конденсації вологи на МФ та запобігти механічним
пошкодженням, упаковка повинна забезпечувати МФ від ударів, проникнення вологи,
пилу, сонячних променів.
Мікрографування порівняно з іншими способами переформатування має такі
переваги:
–МФ юридично захищені, оскільки дані, які вміщені на них, неможливо змінити,
а відображення є адекватним оригіналу;
–технологічні проблеми мікроформування в основному вирішені;
–розроблені й успішно використовуються різноманітні процеси мікроформування,
обробки та зберігання документів;
–не викликає сумнівів економічна доцільність створення, дублювання та
розповсюдження документів на мікроформах, оскільки вони дають можливість
економити місце порівняно з паперовими носіями на 90–95%, мають високу
концентрацію інформації та потребують невеликих витрат на догляд;
–мікроформи відрізняє тривалість збереження: термін існування мікроносія
практично необмежений – понад 100 або навіть і 500 років;
–мікроформи стандартизовані в міжнародному масштабі;
–відпрацьовані можливості перегляду мікроформ за допомогою різноманітних
читальних апаратів;
–до мікроносія неможливо занести вірус;
–мікроформи дозволяють у будь-яку хвилину ввімкнутися в електроннообчислювальну інформаційну систему;
–при високій якості і наявності спеціального сканера мікрофільм може бути
переведений у машиночитабельну форму;
–доступність для широкого кола читачів рідких видань, що мають велику
історичну або художню цінність, і сприяє збереженню оригіналів документів, крім
можливості їх ушкодження від частого користування;
–дозволяє оперативно розмножувати копії мікрофільму й друкувати з нього копії
документів;
–скорочує транспортні витрати (тому що із застосуванням мікрофільмування
значно зменшуються маса й розміри поштових відправлень) [10].
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Підключення фондів мікроносіїв до електронної системи здійснюється за
допомогою сканерів, у тому числі тих, що мають замінні модулі для рулонної плівки,
мікрофішей або перфокарт із уклеєними кадрами.
У той же час мікроформи мають і недоліки, а саме:
–доступ до документа більш повільний, ніж при використанні доброякісної
(дорогої) електронно-обчислювальної системи;
–апарати для читання мікрофільмів та мікрофіш незручні, що викликає труднощі
у читанні тексту з екрана (порівняно із читанням на папері), а тому ставлення
користувачів до них байдуже;
–пошук вручну потрібного матеріалу, необхідне багаторазове перемотування
котушки для віднайдення потрібного кадру;
–дуже швидкий перенос інформації в накопичувач (порівняно з автоматизованими
засобами);
–при багаторазовому використанні плівка мікрофільму вкривається подряпинами;
–кожна наступна копія втрачає дозволяючу можливість на 10%, якість відбитків
знижується;
–важко контролюється дотримання необхідних вимог процесу мікрофільмування,
причому якість зображення можна визначити лише по закінченні процесу мікрофільмування,
дефектні кадри повинні перезніматися і врізатись у страховий негатив [4].
У зв’язку з цим створення мікрокопій фонду в одній бібліотеці – справа дуже
копітка й потребує великих витрат. Тому виникає необхідність координації зусиль
бібліотек та інших закладів в цьому питанні, що має абезпечити створення в Україні
регіональних центрів консервації і репрографії, як це зазначено у “Програмі збереження
бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр.”.
Враховуючи, що мікрофільмування є надійним і відносно дешевим способом
копіювання, а обладнання та витратні матеріали можна придбати в Україні, бібліотеки
обирають саме шлях створення мікрокопій. Його привабливість полягає ще й у тому,
що поряд із заміною оригіналу копією для користування читачами одночасно
вирішується і проблема створення недоторканого страхового фонду, регламентованого
державними стандартами.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МАГІЇ У МАС-МЕДІА: ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ
ДИСКУРС
У статті, присвяченій репрезентації магії у мас-медіа, здійснено
культурологічний аналіз сучасних телевізійних передач, в яких підіймаються
питання магії та простежено зв’язок телерепрезентації магії з соціальними
проблемами.
Ключові слова: масова культура, субкультура, мас-медіа, телебачення, шоу,
магія, ритуал, громадські організації.
В статье исследуется репрезентация магии в масс-медиа, осуществлен
культурологический анализ современных телевизионных передач, посвященных
теме магии и прослежена связь телерепрезентации магии с социальными
проблемами.
Ключевые слова: массовая культура, субкультура, масс-медиа, телевидение,
шоу, магия, ритуал, общественные организации.
This article is devoted to the representation of magic in the mass media. Cultural
analysis of television programs, devoted to magic is made. The relationship of TVrepresentation magic with social problems are analyzed.
Key words: mass culture, subculture, mass media, television, show, magic, ritual,
civil society organizations.
Реалії сьогодення засвідчують, що наразі, усупереч стереотипу про
малограмотність прихильників магії, магічний світогляд властивий величезній кількості
людей з технічно-сцієнтистською і значною мірою секуляризованою свідомістю. Про
інтерес до магії людей, які користуються надбаннями медійного прогресу у своєму
житті, свідчить також той факт, що на 28.11.2011 пошукова машина Google видає
1 280 000 000 посилань за запитом «magic» і 1 360 000 000 посилань за запитом «магія»;
причому 33 200 000 – тільки по Україні. Навіть з урахуванням того, що приблизно
третина згадок слова «магія» в мас-медіа фігурують як метафори (і найчастіше
використовується в рекламі), цифри виходять красномовними. Магічний світогляд
впевнено займає позиції в сучасному інформаційному просторі, що є закономірним і
невідворотнім процесом в суспільстві постмодерну, яке тяжіє до світоглядного
розмаїття. Сучасні містично-магічні течії крокують «в ногу» з часом, використовують
нові інформаційні технології, шукають нові форми дії на маси і претендують на
здійснення корінної трансформації самосвідомості людини у світі і її соціокультурного
буття. Вочевидь, що магічний дискурс давно вийшов за межі окремих субкультур і
захопив масову культуру, сформувавши «ринок спірітуальних послуг» (ворожіння,
ритуали тощо), який на території України був офіційно визнаний настільки, що трохи не
став піддаватися обов’язковому ліцензуванню. Проте, не зважаючи на те, що зараз магія
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є предметом безлічі телепередач, телесеріалів і фільмів, телерепрезентація магії
(ширше – репрезентація магії в мас-медіа) у СНД залишається поки що не дослідженою,
а масове захоплення молоді окультизмом парадоксальним чином співіснує з небажанням
сприймати серйозно проблему функціонування магії в сучасній масовій культурі
старшим, скептично налаштованим поколінням.
Зарубіжна преса констатує, що рух «Нью Эйдж» значно вплинув на видавничу
справу і мас-медіа, що особливо помітно в кінематографі і на телебаченні. Так, автор
статті «Секрет успіху магії» пише: «Імениті режисери знімають фільми про магію і
чаклунство. …навіть арт-хаус частково переорієнтовуєься на потойбічні "приколи". Які
б не були причини такої пристрасної любові населення до магії, вочевидь одне – вона
зараз на гребені популярності. Лікарі, детективи, учителі і працівники офісів – відійдіть
убік» [6].
Серед основних функцій містичних жанрів у медіакультурі можна виділити
наступні: інформативна функція; пошук сенсу життя і ціннісних координат, зразків для
наслідування (також потреба бачити перемогу моральних, культурних цінностей);
задоволення цікавості; одержання досвіду эмпатії; функція психологічної розрядки;
компенсаторна і рекреаційна функції. Глядачі хочуть бачити магію, дива, досліджувати
табуйовані теми і навіть одержувати катарсичний досвід під час споглядання
моторошних видовищ.
Звісно, люди, які чекають від мас-медіа інформації або допомоги в пошуку сенсу
життя і ціннісних координат чи моделі для наслідування, залишатимуться введеними в
оману відносно враження стосовно представників реальних магічних субкультур, що
репрезентуються на ТБ, оскільки інформативна функція містичних жанрів у мас-медіа
поступається розважальній. Цей факт вступає в протиріччя з інтересами представників
магічних субкультур, для яких важливо, щоб образи, які репрезентують ці субкультури,
були точними, тому що під їх впливом сторонні формують своє відношення до цих
магічних субкультур. Проте, телебачення, ЗМІ і кінематограф схильні висвітлювати
тему магії, оперуючи стереотипами, темними, шокуючими образами (так, переважна
більшість фільмів про магію відносяться до жанру містичного хоррору), роблячи
акцент на «сенсаційність» і «дива». Мас-медіа не зацікавлені зображувати магічні
субкультури об’єктивно, оскільки глядачам не цікаво дивитися, як маги спокійно
проводять ритуал в очікуванні рясного урожаю, особистої психологічної і духовної
трансформації тощо.
Докладний аналіз фільмів про магію – тема окремого дослідження, проте, слід
зазначити, що її зображення в кінематографі набагато різноманітніше і надає значно
ширший простір для інтерпретацій аудіовізуального тексту, ніж репрезентація магії в
телепередачах та шоу. Проте останні представляють для дослідження функціонування
магії в масовій культурі найбільший інтерес, оскільки ці продукти мас-медіа
актуалізують найбільшу кількість міфів і стереотипів, пов’язаних з магією, оскільки
від початку робляться з розрахунку на високий рейтинг і потурають масовим
очікуванням. Окрім цього, ТБ-серіали і шоу, вірогідно, здійснюють більш значний, ніж
кінематограф, вплив на масову свідомість через специфіку аудиторії, яка їх дивиться
та завдяки масовості жанру.
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За останній час на вітчизняному телебаченні з’явилося досить багато містичних
ТБ-шоу і програм, багато з яких подаються як «документальні», що поширють
«достовірну» інформацію. Розглянемо деякі з них у контексті проблематики, що нас
цікавить. У Росії з 2007 р. виходить телешоу «Битва екстрасенсів», зняте у форматі
британського «Britain's Psychic Challenge»: аналогічні телешоу є в США, Ізраїлі,
Болгарії, Азербайджані, Монголії, Грузії, Казахстані, Австралії, Литві. Учасники цього
проекту репрезентують велике різномаїття магічних традицій, вікової, освітньої та
професійної приналежності. З 2009 р. виходить українська версія з такою ж назвою, 4-й
сезон якої «Діти – ясновидці» є першою у світі дитячою «Битвою екстрасенсів» (вік
учасників від 12 до 16 років): раніше в жодній країні для участі в цьому телешоу не
наважувалися шукати ясновидців серед дітей. Цей експеримент критикували: так,
журналіст В. Штилвелд вважає присутність цього шоу в сітці програм, таке заробляння
грошей «на дітях» злочинним [10], в Інтернеті та ЗМІ його організаторів звинувачують
у «підставному» характері учасників, грі за сценарієм, «розкручуванні» екстрасенсів,
які потім входять у центри магічних послуг з «магічними» цінами, які об’єднують в
собі учасників «Битви екстрасенсів» (а самих екстрасенсів – у шахрайстві в реальному
житті). Проте це не зменшило популярності видовища, а експерт шоу «Битва
екстрасенсів» М. Виноградов навіть дає гарантії відносно трьох її переможців [4].
«Битва екстрасенсів» виявилася настільки популярною, що з 2009 р. у Росії виходить
телепередача «Екстрасенси ведуть розслідування» за участю фіналістів російської
«Битви екстрасенсів», які розплутують кримінальні події. Журналіст Р. Нізамов
зауважує: «Рейтинги екстрасенсів в рази перевищують рейтинги „Дома-2” – колись
найпопулярнішого проекту в Росії. Однією з найголовніших проблем є те, що у міру
зростання популярності шоу з кожним днем по всій країні стає все більше шарлатанів,
які грають на довірливості нещасних людей» [4]. Подібної думки дотримується і член
комісії по боротьбі з лженаукою В. Л. Железняков, який констатує, що «астрологія,
містика, окультизм, шаманство і інше антинаукове марення заповнили ЗМІ і телебачення»
[7]. Навіть самі представники магічної спільноти не схвалюють подібні шоу, вважаючи
їх небезпечною (як для звичайного глядача, так і для учасників) профанацією. Слід
зауважити, що представники мас-медіа не тільки самі створюють «легенди» про магічні
здібності та штучний ажіотаж навколо своїх клієнтів, а ще й імпліцитно переконують
як магів, так і глядачів у незамінності мас-медіа як посередників: «...Аріну поважають
журналісти (вона частий гість багатьох популярних телевізійних ток-шоу)…», або:
«Завдяки проекту "Битва екстрасенсів" ми мали можливість… повірити в дар Даші.
Вже знято безліч програм, один документальний фільм, пройшли ефіри – так прийшла
затребуваність екстрасенса Миронової...» [5].
Наступною категорією ТБ-шоу є ті, що підміняють поняття і презентують фокуси
як магію. Так, у Росії з 2007 р. за участю У. Геллера виходить шоу «Феномен», що
рекламується як змагання «магів». Аналоги цього шоу, створеного за зразком
ізраїльської передачі «Наступник», виходили в США, Німеччині, Угорщині, Голландії,
Іспанії, Італії, Японії і з 2011 р. – в Україні. На сайті телешоу «fenomen» заявлено, що
«учасники, які мають феноменальні здібності (телекінез, читання думок, левітація,
гіпноз, пророцтво тощо, демонструватимуть їх в прямому ефірі», а також що
вони «осягають на проекті мистецтво магії». Неможливо не погодитися з

артистом Ю. Горним, який висловив думку, що видавання фокусів У. Геллером за
феноменальні здібності в шоу «Феномен» «…з юридичної позиції може називатися
шахрайством, а з медичної позиції завдає шкоди психічному і духовному здоров’ю
нації шляхом безконтрольного поширення психічних вірусів, що викликають невротичну
тривогу, особливо у людей із заниженим критичним мисленням» [2]. Наступними шоу,
під час реклами якого підміняються поняття «магія» і «фокус», є змагання фокусників
«Здивуй мене!», що виходило в Росії з 2011 р. та шоу «Магія» (уперше вийшло у
Великобританії в 2011 р. під назвою The Magicians), в якому фокуси виконують зірки:
зараз воно одночасно знімається в Росії та Україні [1].
Актуалізація світоглядного конфлікту містиків і скептиків та людей, обурених
спекуляціями на тему магії у мас-медіа, також знаходить відображення в ТБ-шоу:
«Екстрасенси проти учених» – шоу, що виходить у Росії з 2011 р., в рекламі якого
сказано: «Одвічне протистояння науки і магії виходить на новий рівень. Найсильніші
екстрасенси і авторитетні учені пройдуть складні випробування, щоб довести: їх метод
найвірніший!» [11]. З 2011 року в Україні транслюється гумористичне ТБ-шоу «Люди
Хэ», в рекламі якого сказано: «маги, які розплодилися на нашому ТБ, і чародії в останні
роки стали настільки популярні, що відбою від них немає. …Автори зібрали усі архетипи
сучасних екстрасенсів і створили пародії на них» [3].
Іншим поширеним форматом ТБ-передач є так звані «документальні»
«дослідження» таємничіх явищ, з яких до теми магії найчастіше звертаються українські
серіали «Паралельний світ» (з 2008 р.); «Теорія неймовірності» (з 2008 р.); «Містичні
історії» (з 2010 р., з 2011 р. – Росія); російські проекти «Таємниці світу з Ганною
Чапман» (з 2011 р.).; «Анатолій Кашпіровський» (з 2011 р.), в якій лікар-психотерапевт
постає експертом в сфері нез’ясовного. Подібні передачі демонструють приголомшливу
концентрацію міфологем. Так, у телеогляді однієї з серій передачі «Нез’ясовно, але
факт» зазначено: «Один з найцікавіших сюжетів передачі розповів глядачам про село
чаклунів. Назвати те, що там відбувається, "життям", дуже проблематично. Більш-менш
адекватні місцеві жителі стверджують, що по селу розгулює вовк на задніх лапах.
Перевірити, на жаль, не вдалося. Зате абсолютно точно, що упродовж багатьох років
люди там нерідко божеволіли, причому ставали одержимими божевільними.
Розповідають, що бували випадки канібалізму і маніакальної поведінки. Ще в селі не
могли побудувати церкву» [9].
Вважаємо доречим навести відгук однієї глядачки про телепередачу «Паралельний
світ»: «Прихована небезпека цієї передачі, – психологічний вплив на свободу людини
…Передача "Паралельний світ" відкриває, нібито потойбічні особливості нашого світу.
…Як це відбивається на психіці людини? Чи не стає така інформація містичним
наркотиком для пригноблення духовної свідомості, – плутаниною, яка відвертає від
духовної реальності речей, завдяки якій людина відчуває себе маріонеткою деяких
потойбічних сил»? [8].
Поширеними також є телепередачі, присвячені найпопулярнішим персоналіям
магів (Ванга, Джуна тощо). На кабельному і регіональному ТБ розповсюджені
телепередачі, які відверто популяризують магію: «Ворожіння. 12 способів упізнати
долю» (Росія, 2006 р.), «Практична магія» (Росія, 2011 р.), «Основи астрології» (Росія,
2011р.) та ін., які, аппелюючи до «вічних» тем: любов, сім’я, оселя, навчають найбільш
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відомим магічним напрямам: астрології, таро, ворожінню, феншуй тощо і, як антитеза
– ті, що її викривають, наприклад: «Астрологія. Жертви зоряної брехні» (Росія, 2008 р.).
Популярним форматом є інтерактивні передачі про магію, які передбачають магічний
сеанс on line, функціонують роками та налічують сотні годин ефірного часу кожна. За
період з 2008 – по січень 2011 рр. на російському телебаченні такими були: «Таємниці
долі», «Знаки долі», «Відповіді долі», «Програма про долю і здоров’я», «Ранок з
астрологом», «Астро шоу», «Оракул», «Лінії життя», «Дзеркало життя», «Екстрасенси
в прямому ефірі», «Дзвінок удачі» та ін. На пострадянському просторі законодавчі
аспекти інтерактивних передач слабо врегульовані, що відкриває широке поле для
шахрайства. Деякі виробники записують програми заздалегідь і надалі транслюють їх
з написом «прямий ефір», використовують так звані «підставні» дзвінки, з метою
створити ажіотаж і сформувати чергу з тих, хто дзвонить, прагне потрапити в прямий
ефір: кожен, хто чекає на лінії, формує дохід, оскільки платить за час з’єднання з
роботом в очікуванні ефіру. Іноді глядачі відправляють SMS, щоб «зареєструватися в
чергу» на прямий ефір. Зазначимо, що у зв’язку з перевірками УБЕЗ ГУВС м. Москви
в Росії з 24. 03. 2010 р. закрита більшість інтерактивних передач. За різними даними,
для деяких телеканалів частка доходу, отриманого за допомогою інтерактивних передач,
становить від 40 до 70% від загального доходу каналу.
Після того, як ми виявили і розглянули широкий спектр телепередач, присвячених
магії, можна стверджувати, що ажіотаж навколо магії в ЗМІ (обумовлений, в першу
чергу, комерціалізацією) призводить до того, що магічна практика сприймається як
розвага і ототожнюється з шоу, між реальністю та фокусом врачається межа.
Репрезентація магії на ТБ пов’язана з такими гострими проблемами, як:
безвідповідальність і свідома дезінформація з боку мас-медіа, конструювання моди
на магію, що призводить до зростання кількості шарлатанів і становить загрозу
психічному і духовному здоров’ю глядачів, фіксації на темі магічного певних категорій
населення, серед яких все більшу частку займає молодь, пропаганда ескапізму, рішення
проблем шляхом звернення до містичних сил, спотворення образу магічних субкультур,
що тяжіє до полярних полюсів, – від фантастичної ідеалізації до різко негативного
образу тощо.
Телебачення – це найдорожчий канал поширення реклами і, теоретично, найбільш
ефективний, отже, стосовно репрезентації магії в телевізійному дискурсі виразно
окреслюється конфлікт сторін, значиму роль в якому відіграє матеріальна
зацікавленість. Так, у створенні об’єктивного образу магічних субкультур та традицій
– не зацікавлені особи, які використовують мас-медіа з метою реклами; виробники
продуктів масової культури (ЗМІ, ТБ-шоу і серіалів), які прагнуть до високих рейтингів
передач. До категорії не зацікавлених у об’єктивності репрезентації магії відносяться
також представники православ’я. Потребу в створенні об’єктивних образів магічних
спільнот і магії мають, в першу чергу, «комерційно незацікавлені» представники
магічного світогляду, які прагнуть жити в толерантному суспільстві, реалізовуючи своє
конституційне право не зазнавати дискримінації за світоглядною ознакою.
Образи магії, що розповсюджують мас-медіа, впливають на розвиток магічних
течій у житті: так, кіноіндустрія створює моду переважно саме на «темну» магію. Таким

чином, утворюється замкнуте коло: масова культура (кіноіндустрія, ТБ-виробництво,
комп’ютерні ігри) експлуатує архаїчні шари людської свідомості, породжуючи
негативний образ магії, а негативні образи магії, клоновані в телевізійному дискурсі,
одержуючи постійне підживлення, починають відтворюватися в реальності (можна
згадати випадки протизаконних дій на магічному підґрунті, про які періодично
повідомляють ЗМІ). У зв’язку із сказаним вище, виникають закономірні питання: чи
можна вплинути на образи магії, сформовані мас-медіа, які образи магії варто
заохочувати і чи приведе це до cуттєвих змін у житті? Діалектична залежність між
образами реальності і реальністю доведена досвідом людства. За допомогою
свідомого оперування образами ми можемо – і повинні – впливати на формування
реальності, в якій живемо. Проте в сучасних умовах на державному рівні корекція
репрезентації образів магії і магічних субкультур неможлива – опікуватися цим повинні
передусім самі носії магічного світогляду, тобто найбільш зацікавлена сторона.
Відповідаючи на питання, чи приведе це до значимих змін у суспільному житті, можна
навести приклад досвіду боротьби проти дискримінації за світоглядними переконаннями
закордонних язичницьких громадських організацій, у межах якої ведеться боротьба за
об’єктивне відображення магії в мас-медіа, що сприяє зростанню інформованості і
толерантності суспільства по відношенню до представників магічного світогляду. На
Заході носії магічного світогляду виявляють значну цікавість до репрезентації магії
мас-медіа, індивідуально (на їх Інтернет-сторінці) або у межах організованої діяльності
створюють рецензії на фільми і телевізійні шоу, в яких репрезентується магія і активно
популяризують свою критичну думку у мас-медіа. Так, міжнародна організація з штабом
в США Witches' League for Public Awareness (WLPA) – «Ліга магів для підвищення
громадськості обізнаності» [16] – вбачає свою мету в тому, щоб покласти край
упередженому відношенню до магії і представників магічних спільнот. Ліга була
організована в 1986 р. Л. Кебот, щоб опротестувати екранізацію роману Дж. Апдайка
«Iствiкські відьми», у якому розповідається про трьох «відьом», які мають стосунки з
дияволом, що, на думку Ліги, є грубим спотворенням образу магії та жіночості і
популяризацією негативного ставлення до них.
Інформуванням громадськості і ЗМІ про магію, язичництво і необхідність
світоглядної толерантності активно займаються організації в США і Європі, засновані
язичниками і представниками магічних спільнот, такі як: Pagan Federation International
(PFI) – «Міжнародна Язичницька Федерація» (МЯФ) у Британії [15]; Alternative Religions
Educational Network, (AREN) – «Освітня Мережа Альтернативних Релігій» в США [12].
Моніторинг діяльності язичницьких організацій з метою інформування громадськості
і ЗМІ про магію, язичництво і необхідність релігійної толерантності здійснюють також
наукові організації: наприклад, Centro Studi sulle nuove religioni (CESNUR) – італійський
«Центр по вивченню нових релігій» [13]; Religious Tolerance – «Релігійна толерантність»,
організація в США і Канаді [14] та ін.
На жаль, стрімке відродження традиційних етнічних магічних течій, що відбувалося
на пострадянському просторі після розпаду Радянського Союзу та бурхливий приплив
різноманітних нових закордонних, не супроводжувалось належним ростом
інформованості та толерантності суспільства, що, в цілому, створює несприятливий
клімат у суспільстві та проблемні ситуації дискрімінації за світоглядною ознакою.
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Планомірна діяльність з інформування громадськості і підвищенню активності,
«зворотний зв’язок» з мас-медіа, проведення відкритих заходів, свят із запрошенням
ЗМІ – адекватні засоби самопрезентації представників магічних спільнот у
постіндустріальному соціокультурному середовищі. Проте на пострадянському
просторі різновекторний діалог між представниками магічної спільноти і мас-медіа та
спеціалізованими науковими, релігієзнавчими установами ще не сформований.
Поодинокі результати роботи з питань дослідження сучасної магії як соціокультурного
явища, здійсненого відчизняними науковими установами, залишаються невідомими
широкій аудиторії, до того ж, мету інформування громадськості і ЗМІ про магічні,
язичницькі спільноти і необхідність підвищення світоглядної толерантності в сучасному
суспільстві вони перед собою не ставлять, а громадські рухи, на кшталт вищезгаданих,
на пострадянському просторі майже не представлені. Проте західний досвід формування
позитивного образу магії може виявитися корисним для простору СНД, а виникнення
подібних організацій на наших просторах, вірогідно, справа часу. Подальшими
перспективами дослідження є вивчення репрезентації магії у таких засобах мас-медіа,
як газети, журнали, книги, кінематограф, радіо, кабельні мережі.
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У даній статті досліджено систему об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО,
закономірності та особливості, властиві цій системі. Розкрито історію системи
культурних, природних та змішаних об’єктів ЮНЕСКО.
Поглиблено та уточнено знання про систему об’єктів ЮНЕСКО та розглянуто
їх не тільки як культурний чи природний феномен, але й як важливий туристичний
ресурс.
Ключові слова: світова спадщина, об’єкти ЮНЕСКО, історико-культурні
об’єкти, природні об’єкти, змішані об’єкти.
В данной статье исследована система объектов Мирового наследия ЮНЕСКО,
закономерности и особенности, присущие этой системе. Раскрыто историю
системы культурных, природных и смешанных объектов ЮНЕСКО.
Углубленны и уточнены знания о системе объектов ЮНЕСКО и рассмотрены
их, не только как культурный и природный феномен, но и как важный туристический
ресурс.
Ключевые слова: мировое наследие, объекты ЮНЕСКО, историко-культурные
объекты, природные объекты, смешанные объекты.
This research is studying the system of UNESCO's objects, trends and characteristics that are inherent to this system. It explores the history of the system of UNESCO's
cultural, natural and mixed objects.
The research deepens and refines knowledge about the system of UNESCO's objects and their features not only as a cultural or natural phenomenon, but also as important tourist resource.
Key words: World heritage, UNESCO's objects, cultural objects, natural objects,
mixed objects.
Статус об’єкта ЮНЕСКО – це своєрідний національний бренд, потужний показник
туристичних ресурсів тієї чи іншої країни на міжнародній арені. Україна знаходиться у
Європейському географічному макрорайоні, що займає перше місце за кількістю
об’єктів ЮНЕСКО (389 об’єктів із 936 – 41,56%). Не зважаючи на найбільшу
територію в Європі, вона володіє всього п’ятьма об’єктами. В той час, як Італія має 47
об’єктів, Іспанія – 43, Франція – 37, Німеччина – 36. Авжеж, це позитивно
відображається на в’їзних туристичних потоках в ці країни.
Враховуючи це, дослідження системи об’єктів світової спадщини,
закономірностей та особливостей, властиві цій системі, є важливою умовою для
збільшення кількості цих об’єктів у нашій державі. Цим обумовлюється актуальність
теми даного дослідження.
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Аналізу діяльності ЮНЕСКО щодо охорони, збереження і популяризації історикокультурних і природних об’єктів присвячено праці зарубіжних та вітчизняних авторів.
Міжнародно-правові аспекти розглядаються такими авторами, як: В.В. Вечерський,
В.І. Акуленко, Л.B. Прибєга. Ці науковці розкривають концептуальні положення
конвенцій та рекомендацій ЮНЕСКО і можливості їх використання в Україні. Зокрема,
В.І. Акуленко в монографії “Охорона пам’яток культури в Україні” (К., 1991) дослідив
вплив міжнародних конвенцій на пожвавлення пам’яткоохоронної діяльності в нашій
державі, розглянув пріоритетні напрями у цій сфері на міжнародному рівні й наголосив
на доцільності трансформації чинного українського законодавства з урахуванням
вироблених міжнародною спільнотою правових норм [5]. Л.B. Прибєга здійснив
ретроспективний показ діяльності ЮНЕСКО та міжнародних організацій з питань
охорони історико-культурних oб’єктів та висвітлив положення міжнародних xaртій,
прийнятих у Флоренції, Вашингтоні та Лозанні у 1980-тi pp. [6]. У статті В.В. Вечерського
розглядається досвід зарубіжних країн з питань збереження історичних центрів міст
[7]. Також автор досліджує положення Вашингтонської xapтії 1987 р. [4].
Питанням культурної спадщини зарубіжних країн присвячено ряд статей i
публікацій, які розглядають окремі аспекти збереження пам’яток. Це монографії
А.В. Іконнікова [8], Л.M. Bopoніхіної [9], статті М.Т. Федоренка [10], К.Ф. Князєва [11],
в яких розглядаються сучасні концепції реставрації у контексті рекомендацій ЮНЕСКО [4].
Деякі з дослідників вивчали досвід пам’яткоохоронної діяльності інших країн, в
яких існує потужна нормативно-правова база з охорони приватної власності та високий
рівень розвитку ринкової економіки. Серед цих дослідників можна виділити: О. Гриценка,
Т. Геврика, Т.І. Бурдоносову та В.О. Горбика. А.Л. Прибєга та В.В. Вечерський у своїх
статтях розглянули досвід США у охороні пам’яток техніки та інженерії.
Монографія М.М. Богуславського досить повно висвітлює міжнародно-правові
відносини щодо охорони культурних цінностей, а також системи їх збереження у Східній
Європі.
Науковці О.І. Косаревський та Є.П. Щукіна досліджували проблеми збереження
історико-архітектурної спадщини відповідно до “Вашингтонської хартії” 1987 р.
Особливої уваги заслуговують дослідження в галузі розвитку музейної справи
pociйськиx вчених Т.Ю. Юренєвої та М.Є. Каулен, де аналізуються питання icтopiї, а
також діяльність міжнародних організацій (UNESCO i ICOM). Аналізу концепції
загальної спадщини людства найбільшу увагу приділили В.І. Акуленко, І.І. Лукашук,
В.В. Максимов, О.І. Мельничук. Питанням діяльності міжнародних інституцій у галузі
туристичного бізнесу присвячена монографія Н.С. Барчукової [19].
Зарубіжна історіографія з питань захисту історико-культурного довкілля окремих
країн представлена широким спектром робіт [4].
Проблеми збереження пам’яток в Західній Європі та Північній Америці
розглядалися такими дослідниками: Дж. Гарвей, Р. Гарвей і Т. Мортон, Дж. Далібард,
М. Анслей, Г. Ашворс. Дані автори зробили вагомий внесок у розвиток теорії та практики
пам’яткоохоронної справи. Зокрема, Дж. Далібард присвятив своє дослідження
канадському досвіду збереження пам’яток культури та історії. М. Анслей, в свою чергу,
провів дослідження щодо американського досвіду у цій сфері. Р. Гарвей і Т. Мортон

дослідили правовий аспект охорони культурного надбання США. Г. Ашворс
проаналізував сучасний стан нормативно-правової бази та практики збереження пам’яток
культури та історії у Великій Британії.
У статтях Дж. Сімпса [12], М. Бекона [13], В. Майра [14] розкриваються нові
підходи до управління, збереження, використання та каталогізації об’єктів культурної
спадщини у країнах зі слабким економічним розвитком. Автори наголошують на
доцільності розвитку туристичної інфраструктури як важливої умови піднесення цих
країн.
Колективна праця “Консервация и реставрация памятников и исторических зданий”
[15] висвітлоює діяльність організацій міжнародного рівня, які співпрацюють з
ЮНЕСКО, розглядає конкретні пам’яткооxopoннi дії у країнах Європи та Америки. У
розділі Е. А. Коннолли [16] висвітлено функції адміністративних і законодавчих органів
зі збереження пам’яток в США, Канаді та інших країнах на сучасному етапі. Розділ X.
Дайфуку [17] присвячений необхідності вдосконалення правової бази захисту пам’яток
у Великобританії. Автор розглянув існуючу організаційну структуру зі збереження
пам’яток в європейських країнах, визначив головні положення прийнятих в країнах
законів та утвореного на їх основі адміністративного керівництва процесами
дослідження, збереження, консервації, реєстрації та популяризації пам’яток.
Монографія Ердера Севата [18] аналізує шляхи становлення концептуальних положень
збереження, захисту та використання пам’яток історико-архітектурної спадщини в
країнах Західної Європи [4].
Не дивлячись на такий широкий спектр робіт, система об’єктів Світової спадщини
ЮНЕСКО залишається недостатньо дослідженою. Більш ґрунтовно ця тема висвітлена
в роботі О.О. Бейдика “Ресурси світового туризму: поняття, класифікація,
картографування” [2], де відображено об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО станом на
2005 рік. Але дане дослідження не висвітлює історію розвитку системи цих об’єктів.
До того ж, дані, наведені в цій публікації, вже застарілі і не можуть претендувати на
висвітлення сучасного стану структури світової спадщини, так як ця структура є досить
динамічною і змінюється з кожним роком.
Метою дослідження є аналіз історії формування системи об’єктів ЮНЕСКО.
Війни, геополітичні катастрофи, що відбулися протягом XX ст., призвели до
посилення руйнівних тенденцій в усіх сферах життя. Воно насичено прикладами
катастрофічного знищення рукотворних реліквій, що особливо виявилося під час Другої
світової війни. Оцінюючи збитки, які принесла війна, уряди багатьох країн опинились
перед нагальною необхідністю здійснення, засобів із захисту як культурних цінностей
в цілому, так i їх важливою складовою – нерухомих пам’яток археології, історії,
архітектури та монументального мистецтва. Протягом 1950–1970-х рр. Велика Британія,
Єгипет, Канада, Нідерланди, Польща, США, Україна (у складі СРСР), Швейцарія,
Швеція, Японія та інші країни прийняли спеціальні закони з охорони пам’яток [20].
Ще в період між двома світовими війнами Ліга Націй створила Міжнародну
комісію з інтелектуальної кооперації (МКІК) в Парижі, серед відділень якої активну
роботу проводила Міжнародна служба музеїв. У функції цієї інституції входила
розробка проекту збереження та реставрації пам’яток і визначних місць. Результати її
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діяльності були зафіксовані в формулюваннях Заключення афінської конференції у 1931 р.
та прийнятої на його основі „Афінської хартії”, які набули розповсюдження в багатьох
європейських країнах. В одному з підрозділів хартії під назвою „Історична спадщина
міст” були означені основні дискусійні питання щодо визначення історичних об’єктів
та створення необхідних умов їх захисту, особливо пам’яток архітектури [20].
У роки великої депресії 1930-х років був прийнятий Пакт Еріха, що мав вагомий вплив
на формування позитивного ставлення до об’єктів історико-культурного значення суспільств
у країнах з різноманітними політичними, ідеологічними, релігійними opiєнтирами. Наслідки
Другої світової війни поставили новi питання щодо збереження культурного надбання кожної
країни. Створена в 1945р. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури
(ЮНЕСКО) взяла за основу проекти, розроблені МКІК. Вона розгорнула нормотворчу
(розробка конвенцій та рекомендацій з питань охорони культурних цінностей), організаційну
(проведення міжнародних кампаній на всіх континентах та сприяння розвитку наукового
співробітництва в цій галузі) та популяризаторську (проведення симпозіумів та конференцій
з питань захисту та збереження культурної спадщини різних народів, публікації книг, журналів)
діяльність [20].
У “Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту”
(Гаазька конвенція), прийнятій 14 травня 1954 р., вперше було дано розгорнуте
визначення “культурних цінностей”, як рухомого або нерухомого майна, яке має велике
значення для культурної спадщини кожного народу. В Україні була ратифікована й набула
чинності 6 серпня 1967 р. [20].
Значну роль у захисті й збереженні культурної і природної спадщини відіграла
“Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини”, прийнята 21
листопада 1972 р. Вона найбільш повно охарактеризувала стан та шляхи збереження
нерухомих пам’яток, вперше диференціювала поодинокі та комплексні пам’ятки й дала
розгорнуте трактування “культурної спадщини”. За період 1956–1990 рр. ЮНЕСКО
було прийнято 10 рекомендацій, які регулюють питання збереження культурної спадщини
і вдосконалюють різні аспекти пам’яткоохоронної галузі [20].
Крім ЮНЕСКО, документи з питань охорони культурної спадщини затверджені
Радою Європи: “Конвенція про захист Європейської археологічної спадщини” (1969 р.)
та “Конвенція про захист Європейської архітектурної спадщини” (1985 р.). Розробкою
міжнародних стандартів та рекомендацій із захисту пам’яток займаються також такі
інституції, як Міжнародна рада з питань охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС,
1965 р.), Міжнародна рада музеїв (ІКОМ, 1946 р.), Міжнародний інститут збереження
історичних і художніх творів (ІІК, 1927 р.), Міжнародна спілка архітекторів (MCA, 1948
р.). У 1964 році був проведений другий Міжнародний конгрес архітекторів, результатом
якого стала “Венеціанська хартія” (1964 р.). Вона відтворила зміни, що сталися в світі
у 1960-х роках і були пов’язані із стрімким зростанням міст, впровадженням нових
методів будівництва та технологій реставраційних робіт [20].
У 1981 р. була прийнята міжнародна хартія з охорони історичних ландшафтів, так
звана “Флорентійська хартія”. У 1987 р. була прийнята “Вашингтонська хартія”,
ініційована спілкою сумісно з ІКОМОСом. Вона поставила питання про збереження
центрів історичних міст, які опинилися під загрозою в результаті процесу субурбанізації
в західних країнах і особливо в США наприкінці 1980-х рр. [20].

Світова спадщина ЮНЕСКО – система культурних та природних рекреаційнотуристичних об’єктів, що становлять надбання усього людства.
У 1972 р. на сімнадцятій сесії в Парижі ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про
охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини. Цей міжнародний документ
вступив в силу у 1975 році. До початку 1992 р. конвенцію ратифікували 123 країничлени ООН (в тому числі СРСР в 1988 році). Станом на червень 2011 р. число державучасниць конвенції зросло до 188 [1].
Прийняття даної конвенції ознаменувало собою створення спеціального списку,
в який було включено найцінніші об’єкти природного або культурно-історичного
характеру.
Статус об’єкту світової спадщини дає наступні переваги [1]:
- додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних
комплексів;
- підвищує престиж територій і керуючих ними установ;
- сприяє популяризації включених в Список об’єктів і розвитку альтернативних
видів природокористування (в першу чергу, екологічного туризму);
- забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки об’єктів
Світової культурної і природної спадщини, в першу чергу, з Фонду Світової спадщини;
- сприяє організації моніторингу і контролю за станом збереження природних і
культурних об’єктів.
Головна мета списку Світової спадщини – зробити відомими і захистити об’єкти,
які можна визнати унікальними за рядом ознак. Саме тому ЮНЕСКО встановила певні
оціночні критерії, за якими рекреаційно-туристичний об’єкт має право вноситися до
Світової спадщини. Спочатку (з 1978 року) існували тільки критерії для об’єктів
культурної спадщини – цей список налічував шість пунктів. Потім для відновлення
рівноваги між різними континентами з’явилися природні об’єкти і для них був складений
список з чотирьох пунктів. У 2005 р. всі ці критерії були зведені воєдино, і тепер кожен
об’єкт Світової спадщини має відповідати хоча б одному з них. Номери критеріїв,
зазвичай, позначаються римськими числами, написаними маленькими буквами [1].
Культурні критерії [1]:
- (i) Об’єкт є шедевром людського творчого генія.
- (ii) Об’єкт свідчить про значний взаємовплив людських цінностей у даний період
часу або в певному культурному просторі, в архітектурі або в технологіях, в
монументальному мистецтві, в плануванні міст або створенні ландшафтів.
- (iii) Об’єкт є унікальним або принаймні винятковим для культурної традиції або
цивілізації, яка існує до цих пір або вже зникла.
- (iv) Об’єкт є видатним прикладом конструкції, архітектурного або технологічного
ансамблю або ландшафту, що ілюструє значущий період людської історії.
- (v) Об’єкт є видатним прикладом людської традиційної споруди, з традиційним
використанням землі або моря, є зразком культури (або культур) або людської взаємодії
з навколишнім середовищем, особливо якщо вона стає вразливою через сильний вплив
необоротних змін.
- (vi) Об’єкт безпосередньо або матеріально пов’язаний з подіями або існуючими
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традиціями, з ідеями, віруваннями, з художніми або літературними творами і має
виняткову світову важливість. (На думку комітету ЮНЕСКО, цей критерій повинен
переважно використовуватися разом з ще яким-небудь критерієм або критеріями).
Природні критерії [1]:
- (vii) Об’єкт є природним феноменом або простором виняткової природної краси
та естетичної важливості.
- (viii) Об’єкт є видатним зразком головних етапів історії Землі, зокрема
пам’ятником минулого, символом геологічних процесів, що відбуваються, розвитку
рельєфу або символом геоморфічних або фізіографічних особливостей.
- (ix) Об’єкт є видатним зразком екологічних або біологічних процесів, що
відбуваються, в еволюції і розвитку земних, прісноводих, берегових і морських
екосистем та рослинних і тваринних співтовариств.
- (x) Об’єкт включає найбільш важливе або значне природне місце існування для
збереження в ній біологічного різноманіття, зокрема зникаючих видів виняткової
світової цінності з погляду науки і охорони, які зникають.
Відповідно до даних критеріїв, ЮНЕСКО поділяє об’єкти Світової спадщини на
історико-культурні (якщо об’єкт відповідає хоча б одному з культурних критеріїв),
природні (якщо об’єкт відповідає хоча б одному з природних критеріїв) та змішані
(якщо об’єкт відповідає критеріям з обох груп).
Станом на 29 червня 2011 р. у списку Світової спадщини знаходиться 936 об’єктів
(з них: 725 історико-культурних, 183 природних, 28 змішаних) з 153 країн-учасниць
конвенції [3]. Інші 35 країн-учасниць поки що не мають жодного об’єкту ЮНЕСКО [3].
Процес розширення списку Світової спадщини є досить інтенсивним, тому
система об’єктів ЮНЕСКО стрімко розвивається. Динаміка приросту об’єктів до цього
списку наступна (рис. 1.1.). Протягом періоду з 1978 по 2011 роки кількість об’єктів
Світової спадщини зросла з 12 до 936. Така динаміка пояснюється престижністю
статусу об’єкта ЮНЕСКО і пов’язаною з цим великою кількістю кандидатів на
одержання цього статусу. Ще однією причиною є той факт, що за всю історію існування
списку Всесвітнього надбання з нього було виключено всього 2 об’єкти (в 2007 та
2009 роках) [3].
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Рис. 1.1. Динаміка розширення (приросту) списку Світової спадщини ЮНЕСКО1

Процес поповнення списку Світової спадщини ЮНЕСКО по роках є
нерівномірним (рис. 1.2.).

Рис.

1.2. Рейтинг поповнення списку Світової спадщини по роках1

1. Складено та розраховано за даними: http://whc.unesco.org/ (офіційний сайт
Світової спадщини ЮНЕСКО).
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Найбільший приріст об’єктів спостерігався у 2000 році, коли до списку було
включено 61 новий об’єкт. Також досить значна кількість історико-культурних і
природних об’єктів поповнила список у 1999 (48), 1997 (46), 1979 (45) та 1987 (41)
роках. Найменша кількість була включена у 1989 році – всього 7 об’єктів. У 1978 і
2009 роках – було занесено в список по 12 об’єктів, у 2002 році – всього лише 9 [3].
Ще однією особливістю системи об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО є її
неоднорідність, а також нерівномірність приросту і розширення її складових частин
(рис. 1.3.). При диференційованому підході, розглянувши розширення даного списку
окремо по історико-культурним, природним і змішаним об’єктам, були виявлені наступні
закономірності. Найбільш інтенсивно розширюється система історико-культурних
об’єктів. Протягом всієї історії існування проекту Світової спадщини кількість об’єктів
цього типу зростала

збереженню і охороні природних об’єктів має приділятися особлива увага з боку
ЮНЕСКО.
Найменша інтенсивність розширення спостерігається саме в системі змішаних
об’єктів ЮНЕСКО. В загальній структурі об’єктів Світової спадщини вони складають
лише 3 %. Змішані об’єкти – це своєрідний феномен, бо вони не можуть бути повністю
віднесені ні до природного, ні до історико-культурного типів. В той же час вони
відповідають критеріям обох груп. Таких унікальних об’єктів найменше у світі. Вони
поєднують у собі світ природи і світ, створений людиною.
Вищезазначені факти свідчать про помітну перевагу культурно-історичних
пам’яток над природними, що, з одного боку, свідчить про розвиток давніх і сучасних
культур і цивілізацій, а з іншого – про необхідність реальних кроків щодо зменшення
цього дисбалансу та організацію (на противагу експансії техногенезу та глобалізації)
нових природоохоронних об’єктів (хоча останні, на відміну від культурно-історичних,
охоплюють значні площі). Щодо комплексних об’єктів, то вони займають проміжну
ланку і складаються як із природних, так і культурно-історичних елементів [2].
Об’єкти ЮНЕСКО можна розглядати як найкращі зразки рекреаційно-туристичних
ресурсів, що становлять надбання усього людства і включають в себе необхідність
власного збереження і охорони. Створення відповідної системи цих об’єктів, їх
дослідження – необхідна умова виконання даних завдань.
На основі проведеного дослідження було виявлено, що система об’єктів Світової
спадщини ЮНЕСКО є неоднорідною і розвивається стрибкоподібно. Вона складається
з підструктур природних, історико-культурних та змішаних об’єктів. Помітний значний
дисбаланс між цими підструктурами: підструктура об’єктів історико-культурного типу
значно більша (725 об’єктів) та розвивається набагато інтенсивніше ніж підструктури
об’єктів природного (183) та змішаного типів (28). Історико-культурні об’єкти
переважають зі значним відривом майже в усіх рекреаційно-туристських макрорайонах.
Обґрунтовано думку щодо необхідності урівноваження цієї диспропорції, так як
природні об’єкти є не менш важливими для існування людства ніж об’єкти
антропогенного походження, але водночас вони є більш вразливими і залежними від
чинників навколишнього середовища.
З’ясовано провідну роль ЮНЕСКО в охороні, збереженні і популяризації
туристичних об’єктів світового значення.
Обґрунтовано необхідність перейняття світового досвіду збереження історикокультурних пам’яток нашою державою та прискорення переходу соціально-культурних
комплексів України у розряд рекреаційно-туристичних ресурсів з подальшим
виокремленням їх найкращих зразків та наданням їм статусу об’єктів Світової спадщини.

Рис. 1.3. Динаміка розширення списку Світової спадщини по типам об’єктів1

з 8 (1978 р.) до 725 (2011 р.). Кожен рік приріст списку історико-культурних
комплексів має значну кількісну перевагу над розширенням списків природних та
змішаних об’єктів. Таку закономірність можна пояснити наявністю величезної кількості
світових історико-культурних ресурсів Європи, Азії та інших регіонів з багатою історією,
автентичною культурою та традиціями. З набагато меншою інтенсивністю
розширюється структура природних об’єктів ЮНЕСКО (див. рис. 1.3.).
Такий великий відрив від системи об’єктів попереднього типу пояснюється рядом
причин. Підвищення динаміки антропогенної діяльності наносить непоправної шкоди
екологічним природним системам. З кожним роком кількість природних об’єктів, що
змогли б відповідати природним критеріям списку Світової спадщини, стає все меншою.
Об’єкти природи є набагато вразливішими ніж історико-культурні комплекси, так як
вони більш залежні від величезної кількості зовнішніх чинників. Шкідливі впливи на
окремі, на перший погляд, незначні компоненти природи ведуть за собою руйнування і
втрату цілих екологічних систем. На Землі майже не залишилось недоторканої природи.
Ситуація ускладнюється і небезпечною екологічною ситуацією. Тому, на нашу думку,
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Стаття присвячена теоретичному осмисленню соцільних функцій музею.
Проаналізовано погляди на дану проблему прибічників різних концептуальних
моделей музею.
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Статья посвящена теоретическому осмыслению социальных функций музея.
Проанализированы взгляды на данную проблему сторонников разных
концептуальных моделей музея.
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This paper investigates theoretical thinking about museum social functions.
Analyzed views on this problem by representatives of different conception museum
models.
Key words: conception model, museum, museology, social functions.
Проблеми сучасного музею хвилюють дослідників у багатьох галузях наукових
знань. Авторами статей і публікацій розглядаються різні напрями музейної діяльності.
Найбільш актуальним є питання адаптації музею до змін, що відбуваються у суспільстві.
Адже музей, як соціально орієнтований інститут, повинен знаходитись у постійному
контакті зі своїм відвідувачем, з різними групами музейної аудиторії, корегувати свою
діяльність відповідно до сучасних умов, тобто функціонувати як відкрита система.
Зважаючи на це, важливим завданням теоретичного музеєзнавства є визначення
соціальних функцій музею. До рішення цього завдання дослідники підходять з різних
точок зору – з позицій філософії, культурології, соціології тощо, звідси множинність
поглядів на основні функції музеїв.
Вперше питання соціальних функцій музейного закладу почало розглядатись у
першій половині ХХ ст. Зокрема, якщо у ХІХ ст. формується і втілюється у практику
музейної діяльності уявлення щодо публічності музею, то у першій половині ХХ ст.
обґрунтовується принцип соціальної відповідальності музею. Яскравим прикладом
такого розуміння музею стала концепція „корисного музею” Д.К. Дана, який розглядав
музейний заклад як соціальний інститут, що покликаний служити суспільству,
необхідність існування якого прямопропорційна ступеню соціального впливу [10].
У радянському музеєзнавстві проблема соціальних функцій музею почала активно
обговорюватись у 1970–80-х рр. А. М. Разгоном, Д. А. Равікович, Ю. П. Піщуліним та
ін. Під час наукових дискусій стала очевидною незадоволеність традиційними
уявленнями про те, що музей характеризується тільки двома соціальними функціями
79

ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ МУЗЕЮ

ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ МУЗЕЮ

(документування та освітньо-виховною) [5], в той час як фахівці-музеєзнавці та практики
музейної справи вели активний пошук нових сфер і форм музейної діяльності, нових
моделей і концепцій розвитку музейних закладів відповідно до нових умов їх
функціонування. Наукові дослідження певним чином обмежувались догматичними
уявленнями як щодо безпосередньо музейних функцій, так і щодо характеру та форм
їх можливої реалізації. Отже, назріла очевидна потреба у подоланні усталених
стереотипів у розумінні сутності музею і музейної роботи. Аналіз матеріалів дискусії
на тему „Соціальні функції музею”, яка відбулася у відділі музеєзнавства Науководослідного інституту культури, свідчить про те, що основними музейними функціями
частіше усього виділяли функції документування, тобто збирання і дослідження
предметів, збереження спадщини, наукову роботу, задоволення суспільного інтересу
до пам’ятників природи та культури, рекреаційну функцію, естетичну функцію. Музей
також можна розглядати як „пам’ять культури” інформаційну систему, соціальноестетичний феномен та як інструмент формування світогляду і системи цінностей. Не
дивлячись на розходження у думках, всі дослідники, тим не менш, визнали базовими
функціями документування та освітньо-виховну, тоді як інші соціальні функції музею
вважаються похідними від них. В основі такого підходу лежить орієнтація на музейний
предмет як основу діяльності музею. Зокрема, Д. А. Равікович виділила наступні
соціальні функції музею: документування – „відображення у музейному зібранні
засобами музейних предметів об’єктивних процесів природи і суспільства” освітню і
виховну функцію, „обумовлену інформативними властивостями музейних предметів, а
також пізнавальними і культурними потребами суспільства”; функцію організації
вільного часу як похідну від освітньо-виховної функції, яка „відповідає суспільній
потребі у культурних формах дозвілля, емоційній розрядці тощо” [8]. Слід зазначити,
що функція організації вільного часу виявилась найбільш дискутивною для деяких
теоретиків і практиків музейної справи. Обґрунтовуючи доцільність виділення функції
організації вільного часу, дослідниця визначила основні напрями її реалізації:
задоволення пізнавально-рекреаційних потреб, яке здійснюється у традиційних і
нетрадиційних формах культурно-освітньої роботи музею; емоційний та естетичний
вплив на людину музейних предметів, що передбачає створення оптимальної обстановки
для емоційної розрядки, відновлення духовних і фізичних сил людини; і, нарешті, напрям,
який нам вбачається найбільш перспективним з огляду на умови сьогодення, розгляд
музею як місця змістовного спілкування, що об’єднує людей відповідно до їх інтересів
і створює умови для культурного спілкування.
Разом з тим, Є. Г. Ванслова, спираючись на матеріали експертного опитування
(серед учасників опитування було 18 музейних працівників, 8 музеєзнавців, 6
представників адміністрації), виділила такі соціальні функції музею: освіти і виховання;
формування культурного рівня конкретних соціальних груп; формування культурного
середовища певного регіону; формування творчих здібностей і громадської активності
соціальних груп [3].
М. С. Каган, З. А. Бонамі, В. Ю. Дукельський виділяють зберігання і передачу
позагенетичного досвіду культури як основну функцію музею. Подібне трактування
спирається на уявлення про культуру як механізм соціального наслідування, або, іншими

словами, культура визначається як система збереження і передачі інформації. Музей
як місце збереження пам’яті культури стає в один ряд з архівами, бібліотеками,
системою освіти і мистецтва у цілому. Але в той же час музей розглядається як
специфічний інструмент культури, адже він з’являється на певному етапі історичного
розвитку саме тому, що виконує властиві тільки йому функції. Важливим завданням
музею З. А. Бонамі називає підключення людини до „культурного коду” сучасної їй
культури. Розглядаючи культуру як систему збереження і передачі інформації, вона
особливо наголошує на комунікативному характері культури у цілому [2].
Функціонування культури, спадковість культурної традиції можливе лише як результат
соціальної взаємодії, що здійснюється шляхом обміну різними кодами. Культура в
цілому і є сукупність різних культурно-історичних кодів. Здатність учасників комунікації
оперувати даними кодами є необхідною умовою можливості інформаційного обміну і,
як результат, передачі культурної традиції. Сутність освіти зводиться саме до опанування
людиною певної кількості культурних кодів, які дозволяють їй адекватно взаємодіяти
з культурним середовищем та іншими людьми у ньому. Освіта як процес підключення
до культурних кодів, не зводиться до опанування науковим знанням, а вимагає від людини
прилучення до культурних кодів мистецтва, моралі, релігії, політики, включає в себе
певний спосіб життя. Зважаючи на це, завданням музею є не забезпечення одержання
фундаментальних знань у тій чи іншій галузі дійсності, а формування певних якостей
особистості, цілісного світогляду.
Найбільш чітко зв’язок між музейним предметом як носієм значення і музейною
комунікацією, що розуміється як трансляція пам’яті культури, простежує В. Ю. Дукельський.
На думку дослідника, музейна діяльність пов’язана з процесом культурної комунікації,
яка має інформаційно-знаковий характер і є результатом безперервного процесу
виникнення нових значень у культурі та втратою інших. Функція музею полягає, в першу
чергу, у цілеспрямованому виявленні комплексу значень, властивих речі. Музеєзнавець
наголошує на тому, що феномен музейного предмета виникає лише тому, що самі речі
в історичній дійсності виступають як засіб взаємозв’язку людей, які живуть у
суспільстві, як своєрідна форма посередництва між ними. В. Ю. Дукельський розглядає
музей як інститут, що виявляє культурно-формуючу функцію речей, тобто дозволяє
речам виступати посередниками знаками у комунікативних процесах. Тим більше, що
значна частина необхідної для формування особистості інформації передається тільки
через предметно-речові форми культури [4]. Таким чином, виникає необхідність
звернення до таких понять як емоційне сприйняття, досвід, світогляд та інших аспектів,
що розкривають значення музею для різноманітних процесів, які відбуваються у
сучасному суспільстві, та роль музейного закладу у формуванні особистості.
При цьому, як зазначає О. В. Беззубова, даним питанням не завжди приділяється
належна увага в межах традиційного музеєзнавства, оскільки воно, здебільшого,
орієнтується на потреби музейних працівників і, в першу чергу, зосереджується на
визначенні власного предмета і предметного поля, що необхідно для його
конструювання як наукової дисципліни. Це призводить до певного перебільшення
значення музею та абсолютизації його ролі, а також до недооцінки тих функцій музею,
не пов’язаних з науковою діяльністю, освітою і вихованням [1]. Визнаючи важливу роль
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музейних закладів як для науки і освіти, так і для процесу підтримки культурної традиції,
слід відмітити, що дана точка зору є характерною в першу чергу для музейних
працівників, тоді як для повноцінного осмислення ролі музеїв необхідно враховувати
також і аспекти, не пов’язані з професійною музейною роботою, але тим не менш,
відображають значення музею у соціальному контексті. Ці аспекти можуть бути
розглянуті в межах міждисциплінарного підходу, з використанням методів і концепцій,
розроблених у інших дисциплінах, таких як соціологія, психологія, теорія культурної
комунікації, семіотика. Як свідчить аналіз, в останні десятиріччя міждисциплінарні
дослідження музею набувають все більшого значення, при цьому одним із найбільш
популярних напрямів є підхід з точки зору музейної комунікації.
Перші спроби теоретичного осмислення комунікативної функції музею на основі
інформаційного підходу з’являються у 1960-х роках. Власне, тільки на цьому етапі і
виникає сам термін „музейна комунікація” (у радянській музеєзнавчій літературі
комунікаційна термінологія з’являється із середини 1970-х років). На Заході зазначений
період характеризується значним ростом числа відвідувачів і демократизацією основних
принципів роботи музеїв, що призвело до появи нових типів музеїв та перебудови старих,
і, як результат, до зміни соціальної ролі музеїв. Якщо у попередній період основна
увага приділялась формуванню і вивченню музейних колекцій, а робота з відвідувачами
базувалась, в першу чергу, на уявленні про музей як освітній заклад, основне завдання
якого полягає у розповсюдженні наукових знань, то починаючи з 1960-х років, музейнопедагогічна концепція передачі наукових знань піддається критиці. В результаті відмови
від ряду традиційних положень, які регламентують стосунки музею і аудиторії,
виникають нові уявлення щодо ролі музею. Зокрема, музей починають розглядати не з
точки зору музейного працівника, що є характерним для традиційного музеєзнавства, а
з точки зору відвідувача.
У зарубіжній музеології піонером розробки теорії музейної комунікації був
канадський музеолог Д. Камерон. Методологічною передумовою для створення нової
концепції стали праці К. Шеннона, який у 1949 р. сформулював математичну теорію
комунікації, що у подальшому стала використовуватись не тільки в інформатиці, але й
у гуманітарних науках, зважаючи на її прийнятність до будь-якої ситуації передачі
інформації. На думку Д. Камерона, музейна комунікація є процесом спілкування
відвідувача з „реальними речами”, умовою музейної комунікації є здатність аудиторії
розуміти „мову речей” і вміння творців експозиції вибудовувати за допомогою
експонатів невербальні просторові „висловлювання” [9]. Після появи робіт Д. Камерона
починається інтенсивна розробка комунікативної проблематики. Насамперед, це
виражається у зсуві фокусу музеєзнавчих досліджень на вивчення музейної аудиторії.
Відвідування музею розглядається як сприйняття специфічної („музейної”) інформації,
що міститься у експонатах і в експозиції у цілому. Таким чином, відвідувач виступає
вже не тільки в ролі „об’єкта навчання і виховання”, але і в ролі „споживача інформації”
[7]. На наш погляд, ця концепція музейної комунікації посіла важливе місце серед
загальних музеєзнавчих уявлень. І хоча в її межах питання про комунікаційну специфіку
музею не було вирішено, вона відкрила шлях до нових підходів.
На сьогодні дослідники доповнюють ці функції іншими, розширюючи розуміння
соціальних функцій музею. Так, виділяють аксіологічну, інформаційну, естетичну функції

та ін. Дана ситуація обумовлена тим, що представники різних напрямів у музеєзнавстві
визначають соціальні функції, спираючись на різні концептуальні моделі (під
„концептуальною моделлю” розуміються спроби осмислення всього різноманіття
функцій музею через будь-яке базове поняття), і, зважаючи на це, не можуть дійти до
єдиної думки у розгляді даної проблеми. Наведемо найбільш розповсюджені
концептуальні моделі: музей як науково-дослідний і освітній заклад (Й. Бенеш,
І. Неуступний); музей як специфічне ставлення людини до дійсності, що
здійснюється шляхом наділення об’єктів реального світу якістю „музейності”
(З. Странський, А. Грегорова); музей як комунікативна система (Д. Камерон); музей
як механізм культурного наслідування (М. Каган, З. Бонамі, В. Дукельський); музей як
рекреаційний заклад (К. Хадсон, Ю. Родемер, Д. Равікович).
Однак, на наш погляд, весь багатообразний спектр соціальних функцій музею, що
були розглянуті, є, фактично, похідним від двох основних функцій – документування і
освітньо-виховної, бо документування передбачає зберігання і дослідження джерел, а
формування ціннісних установок і проведення дозвілля є частиною виховання
особистості.
Отже, проведене дослідження дозволило нам дійти до висновку, що в умовах
реформування суспільного життя країн світу та України зокрема проблема визначення
соціальних функцій сучасного музею набуває ще більшої актуальності. Адже музей у
контексті сучасних і майбутніх перетворень у суспільстві залишається найбільш
доступним закладом культури, який здатний в силу наявності колекції, що транслює
культурні цінності, брати участь у формуванні духовної культури людини і суспільства.
Діяльність музейного закладу здатна сприяти послабленню технократичних тенденцій
у сучасному суспільстві. Знаходячись у жорстких фінансових умовах, музей продовжує
виконувати століттями визначені функції (документування та освітньо-виховну), але
час вимагає і пошуку нових шляхів у опануванні та передачі культурного досвіду, що
був накопичений попередніми поколіннями.
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ДЕФІНИЦІЯ «НАРОДНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА» У СУЧАСНІЙ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
У статті розглядається вивчення проблемного поля «народної художньої
культури» у культурологічних дослідженнях. Аналізуються культурологічні підходи
до вивчення розвитку народної художньої культури й різних форм художньої
творчості. Робиться спроба визначити місце художньої культури в системі
культури загалом і вирішити питання про місце народної художньої культури в
системі художньої культури.
Ключові слова: культура, художня культура, народна художня культура.
В статье рассматривается изучение проблемного поля «народной
художественной культуры» в культурологических исследованиях. Анализируются
культурологические подходы к изучению развития народной художественной
культуры и различных форм художественного творчества. Делается попытка
определить положение художественной культуры в культуре в целом и решить
вопрос о месте народной художественной культуры в системе художественной
культуры.
Ключевые слова: культура, художественная культура, народная
художественная культура.
The article deals with the study of the problem field "folk art culture" in cultural
studies. Analyzed cultural approaches to the study of folk art culture and various forms
of art. The attempt to define the place of artistic culture in the system of culture in general
and decide on the place of folk art culture in the system of culture.
Key words: culture, art culture, folk art culture.
Народна художня культура – широко використовуване поняття, але при всій гаданій
простоті визначити його межі, перелічити хоча б основні його складові й дати їм
характеристику досить складно. Саме поняття «народної художньої культури»
розуміється сьогодні не однозначно й часто розпливчасто, очевидно переживаючи
період конституалізації. Така ситуація є наслідком того, що довгий час дослідники
вивчали той чи інший аспект народної культури, опускаючи при цьому явище в цілому,
або звертаючись до неї, фактично підмінювали її іншими поняттями, або розглядали її
без врахування генезису й типології [7]. У вітчизняній науці народна художня культура
вивчалася виключно в галузі етнологічних й історичних досліджень, а
мистецтвознавство розглядало лише окремі категорії.
Неоднозначно сучасною наукою визначається місце художньої культури в системі
культури загалом і ще більш неоднозначним є питання про місце народної художньої
культури в системі художньої культури. Серед безлічі концепцій і теорій, що
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висуваються сучасними дослідниками, немає єдиної думки навіть у трактуванні поняття
«народна художня культура». Т.І. Бакланова, В.Є. Гусєв, А.С. Каргін відзначають
розмаїтість підходів і методів у вивченні народної художньої культури з історичних,
соціально-психологічних, культурологічних, етнографічних, мистецтвознавчих,
соціологічних, філологічних, релігійних й інших позицій. На думку А.С. Каргіна,
проблема уніфікації поняття криється в наступних причинах: по-перше, народна художня
культура має складну й рухливу ієрархічну структуру з тенденцією до постійної зміни
складових її елементів, включає явища як матеріального, так і духовного порядку, які
з’являються в ній одночасно й естетичною, й утилітарною сторонами. По-друге, народна
художня культура полісоціальна, має конкретно-історичні форми побутування,
змінюється разом зі способом життя народу, зв’язується з різними соціальними групами,
й зрозуміти роль кожної з них у культурно-творчому процесі – завдання також не з
простих. По-третє, народна художня культура – поняття збірне, об’єднуюче різнорівневі
явища, кожне з яких нерідко вимагає визначення його меж і сутності. Це стосується
таких основних категорій, як декоративно-прикладне мистецтво, фольклор, художня
самодіяльність, сучасна аматорська творчість. По-четверте, фольклористика, теорія
народного мистецтва, теорія художньої самодіяльності довгий час вивчали проблеми
свого предмета, але не змогли вийти на рівень дослідження загальних питань народної
художньої культури як цілісного явища або як підсистеми художньої культури, хоча
такі спроби відомі.
Відсутність чіткого понятійного визначення «народна художня культура»,
ототожнення його з народним мистецтвом призводить до термінологічної плутанини
не тільки в культурологічних, але й у мистецтвознавчих дослідженнях.
Термін «народна художня культура» часто фахівці різних галузей знань
ототожнюють із фольклором, народним мистецтвом, народною художньою творчістю,
аматорським мистецтвом, художньою самодіяльністю. Основними принципами
формування поняття «народна художня культура» Т.І. Бакланова вважає принципи
етнічності, цілісності, двоєдності етнохудожньої свідомості й етнохудожньої
діяльності, історичної й соціокультурної динаміки, художньо-естетичної самобутності
й міждисциплінарного підходу [1; 28].
Однак цілісне поняття культури й художньої культури не є тотожним поняттю
«творчість», а скоріше містить у собі поняття творчого процесу як основного засобу,
методу втілення системи цінностей даної культури, як якогось обов’язкового елемента.
До таких висновків дійшов А.С. Каргін, який розглядає народну художню культуру «як
самостійний історично обумовлений тип культури, що має свої форми, механізми,
соціальну стратифікацію тощо». Основними структурними утвореннями сучасної
народної художньої культури вчений вважає уснопоетичний і музично-драматичний
фольклор, художню самодіяльність як соціально-організовану творчість, неофольклор
як неформалізовану побутову дозвіллєву творчість, фольклоризм або вторинний,
сценічний фольклор, а також декоративно-ужиткове, художньо-ужиткове мистецтво й
образотворчий фольклор. Головним формотворним видом художньої народної культури
він вважає художню діяльність, що пов’язана із трудовою діяльністю, народною
календарною обрядовістю, громадсько-сімейними відносинами й обрядовістю [5; 76].

Немає принципової відмінності у структурних утвореннях народної художньої
культури й у Т.І. Бакланової, яка вважає, що вичерпного формулювання поняття «народна
художня культура» немає, і розробка цього терміна є перспективним науковим
завданням.
Поняття «народна художня культура» визначає собою особливі сфери національних
культур, що найчастіше зводяться до культур етнічних, які беруть свій початок в архаїчні
часи існування етносу.
Дуже важливим у народній культурі є моральне начало. У ній концентруються
загальнолюдські моральні підвалини, виступаючи як критерій, зразок. Народна культура
існує як фіксована пам’ять людства про себе самого. Тільки наявність цінностей
альтруїзму, краси, природи й творчої діяльності не дозволить людській культурі й
цивілізації прийти до самознищення, а підніме її на новий духовний рівень.
Народну художню культуру відрізняє колективний характер творчої діяльності,
стійка, тривала в часі й розповсюджена в широкому соціальному середовищі й
етнічному просторі традиційність. Традиції народної культури поступово й, на перший
погляд, непомітно змінюються й оновлюються, вони проявляються у формі
безпосередньої передачі від покоління до покоління, від соціуму до соціуму навичок,
форм, способів, техніки творчості й самих творів, форм їхнього побутування й
сприйняття. Освячені багатовіковою традицією обряди, як умовно-символічне дійство,
оформляли найважливіші події суспільного й сімейно-побутового життя, найбільш
значущі етапи календарних циклів і господарської діяльності. Вони складалися на основі
звичаїв і наочно передавали відношення людей до природи й одних до одного. Ритуали
й обряди були складовою частиною свят, пов’язаних з міфічними виставами або
віруваннями людей. Способи осмислення світу й місця людини в природі й відносинах
з іншими людьми знайшли відбиття не тільки в міфологічній, але й художній свідомості
народу, позначилися на побуті його життя.
Ще однією особливістю народної художньої культури є те, що вона утворює
велику кількість регіональних типів і локальних варіантів. Специфіка народної художньої
культури полягає в тому, що вона доставляє суспільній свідомості досвід спілкування
з явищами мистецтва, вилучає з фондів народних художніх творів необхідний духовний
матеріал, що забезпечує розвиток самої людини, її духовних сил і здатностей. Вона
тим самим сприяє розвитку творчого відношення до світу, підтримці певного рівня
духовної активності й багатства на основі досвіду, набутого людством і власним народом
у процесі його історії.
Культурологічний підхід до вивчення основних етапів розвитку народної художньої
культури й різних форм художньої творчості, що намітився в 90-х роках XX ст., свідчить
про інтегрований підхід і системний аналіз усіх структурних елементів культури.
Узагальнюючи різні концепції в культурі, можна виділити чотири основних підходи:
аксіологічний, діяльнісний, функціональний і семіотичний, при цьому слід зазначити,
що всі вони пов’язані з філолофсько-культурологічним аналізом даного феномену.
Л.І. Михайлова, розглядаючи ці підходи стосовно народної художньої культури,
відзначає, що вони «є дослідженнями різних способів функціонування культури в
суспільстві. Всі вони відбивають послідовність культуротворчої діяльності, що
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включає в себе творчу переробку інформації, її нагромадження, втілення нових ідей,
знань, цінностей, норм, зразків у матеріальні форми, визначення способів їхньої
трансляції суб’єктом й її перетворення ним в особистий досвід, інтерпретацію
відповідно до своєї системи цінностей» [6; 18].
Проте у культурологічній науці широке визнання одержало діяльнісне трактування
культури (М.С. Каган, Е.С. Маркарян), що у той же час піддавалося й докладній критиці.
Також поширеним є інформаційно-семіотичний підхід. Розробка його пов’язана з
іменами Л. Уайта, Е. Кассірера, Ю.М. Лотмана, Х. Ґадамера, А. Моля, В.С. Стьопина та
інших дослідників, які з різних сторін приходять до подібних висновків.
При діяльнісному підході культуру сучасна наука визначає як сукупність
матеріальних (опредмечених) і духовних результатів діяльності людини. За своїм
споконвічним змістом «культура» є не що інше, як результат обробки й оброблення,
результат роботи людини над навколишнім світом і собою. У духовній сфері вона є
галуззю вищих досягнень людини у вигляді літератури, мистецтва, музики, філософії,
релігії, моралі. Якщо взяти за основу визначення оброблення людиною навколишнього
світу, то створюється матеріальна культура. У підсумку формується сукупність
досягнень людини в матеріальній і духовній сфері – сукупність результатів діяльності
людства із перетворення світу за весь період його історії.
За семіотичного підходу до культури як знакової системи, вона визначається як
«неуспадкована» пам’ять колективу, що виражається в певній системі заборон і
розпоряджень, або як природно й історично сформований механізм колективного
розуму, наділений колективною пам’яттю і здатний здійснювати інтелектуальні операції.
Таке розуміння, на думку Л. О. Троєльнікової, найближче підводить до народної
художньої культури, що має у своїй основі колективність як одну з характерних рис.
Система заборон і розпоряджень, виражених у специфічній формі в продуктах художньої
діяльності народу, є не що інше, як колективний розум, колективна пам’ять. Однак не
все в народній художній культурі, як і у будь-якій іншій, можна звести до знакової
системи, водночас не можна зводити культуру лише до минулого досвіду. Народна
культура традиційна, але вона є динамічним соціальним явищем, яке постійно
розвивається на основі минулої пам’яті [9].
М.С. Каган у своїй роботі «Морфологія культури» виділяє художню культуру в
самостійний вид людської діяльності, вважаючи, що її визначає така особливість, як
єдність матеріальної й духовної діяльності людини. Він розглядає художню культуру
як сукупний спосіб і продукт художньої діяльності людей [4; 27]. Особливе місце в
художній культурі займають форми художньої освіти й методи дослідження мистецтва.
Культура суспільства, таким чином, постає у складній взаємодії й взаємопереплетенні
своїх складових. Але при цьому в культурі завжди є якась константа, що визначає
стійкість культури на різних етапах її розвитку. Цією константою, стрижнем і є те, що
прийнято називати народною культурою, що при пильному розгляді неминуче здобуває
ще один епітет «художня» [8].
Культурологічні дослідження народної художньої культури припускають вивчення:
- культурного тексту в широкому смислі: семантику і її знаково-символічне й
матеріальне втілення; тобто соціонормативні уявлення, етичні, релігійні, естетичні

цінності, ідеї, змісти, а також різноманітні форми їхнього вираження: вербальні, іконічні,
музичні, жестові, рухові, предметно-речовинні;
- соціального носія – суб’єкта культури, який її продукує, і в той же час завдяки
їй існуючого. Типи культурних суб’єктів різного масштабу й типу: особистість, групу,
соціальне середовище, соціальну спільноту, співтовариство, народ, нації, галузь
людства, що представляє певний тип цивілізації, – як носії культури або її окремих
традицій;
- соціальних механізмів функціонування культури, її підтримки, трансформації,
передачі від покоління до покоління;
- способів і форм поведінки носія - творця - користувача - хранителя - руйнівника
з культурним текстом: породження, освоєння, збереження, трансформація, забуття,
відтворення та ін.
Народна художня культура вимагає нового рівня її розуміння, зміни ставлення до
неї. Проблеми збереження й розвитку народної художньої культури в сучасних умовах
стають усе більше актуальними в міжнародному масштабі. Цей шар народної культури
ЮНЕСКО відносить до нематеріальної спадщини, підкреслюючи необхідність
збереження й поваги до культурного різноманіття й народної творчості. ЮНЕСКО
виступає на підтримку традиційної народної культури – прийняті: в 1972 р. – Конвенція
про охорону Всесвітньої культурної й природної спадщини, в 1989 р. – «Рекомендації
про збереження фольклору» (у західно-європейській науці словом «фольклор»
визначається практично вся традиційна художня культура, а не словесно-музичнохореографічна народна творчість, як прийнято вважати вітчизняними дослідниками), в
2001 р. – «Загальна декларація про культурну розмаїтість», в 2003 р. – «Міжнародна
конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини» [3].
Народне мистецтво як проблема культури є проблемою людини й нації, проблемою
світогляду. У зв’язку із цим здобуває найважливішого значення науковий підхід до
проблем збереження й трансляції в майбутнє народної художньої культури з
обов’язковим використанням досягнень культурології, філософії, естетики,
мистецтвознавства й інших гуманітарних наук.
Народна культура сучасного суспільства відіграє роль не стільки соціального
нормування життєдіяльності людей, скільки прикраси, декорування, внесення додаткових
значеннєвих нюансів і форм у ту загальну ціннісно-нормативну базу, на основі яких так
чи інакше облаштовує своє життя сучасна людина. Разом із тим, незважаючи на
типологічні розходження культур різних епох і традицій, можна говорити про очевидну
тенденцію актуалізації минулого у різноманітніших формах. Загальні ідеї й граничні
цінності народної культури залишаються актуальними й переходять у галузь професійної
діяльності фахівців різного профілю. Однак потім вони можуть знову повернутися в
масову свідомість й у видозміненому вигляді знову стати частиною народної культури.
Так значною мірою відбувається і сьогодні, коли в Україні, як і в інших країнах,
активізувався інтерес до традиційних культур, включаючи їхні ранні форми. З огляду на
те, що в сучасному суспільстві відтворення народної культури вже не може
здійснюватися тільки спонтанним, природним шляхом, важливо досліджувати народну
культуру в межах тієї участі, яку бере в її підтримці й розвитку державна культурна
політика, а також різні недержавні форми впливу.

88

89

ДЕФІНИЦІЯ «НАРОДНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА» У СУЧАСНІЙ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Важливість відродження, збереження й розвитку народної художньої творчості
обумовлена її впливом на духовний світ людини. Піклуючись про збереження народної
культури, люди формують у собі почуття приналежності до свого народу, зберігають
моральні норми, вироблені попередніми поколіннями.
Народна художня культура всіма своїми аспектами, насамперед, спрямованістю
до гуманістичного досвіду людства, розширенням векторів художньо-естетичної
діяльності, спрямованістю на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, є
відповіддю на виклики сучасності.
Народна художня культура – реальність, що здійснює потужний вплив на політичні,
економічні, соціальні, етнічні, духовні процеси в сучасному світі. Багато зарубіжних
фахівців розглядає її як один з ефективних засобів, що протистоять найбільш агресивним
формам сучасної масової культури. Без відновлення повнокровної народної художньої
культури, її моральних основ не може відродитися національний духовний менталітет.
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РОЛЬ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАРГАРИТИ КИРИЛІВНИ
МОРОЗОВОЇ У ФОРМУВАННІ СВІТОВИХ МИСТЕЦЬКИХ
КОЛЕКЦІЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Розглянуто особливості меценатської діяльності Маргарити Кирилівни
Морозової та її роль у культурному розвитку Росії. Особливу увагу приділено
меценатській діяльності Маргарити Кирилівни у формуванні світових мистецьких
колекцій.
Ключові слова: мистецтво, меценатство, колекції, мистецькі зібрання,
пам'ятники старовини.
Рассмотрены особенности меценатской деятельности Маргариты
Кирилловны Морозовой и ее роль в культурном развитии России. Особое внимание
уделили меценатской деятельности Маргариты Кирилловны в формировании
мировых художественных коллекций.
Ключевые слова: искусство, меценатство, коллекции, художественные
собрания, памятники старины.
Patronage features of Margarita Morozova and her role in the cultural development
of Russia are studied. Particular attention was paid to the patronage of Margarita
Morozova in shaping the world of art collections.
Key words: art, patronage, collections, art collections, monuments.
Ретроспектива благодійності, милосердя, меценатства сягає своїми коріннями
давнини, багата яскравими прикладами, дозволяє виявити очевидну спадкоємність
добрих діянь, витоки і тенденції російського меценатства.
ХVІІІ – початок ХІХ ст. в історії Росії відзначені благодійними справами великих
представників освіченої дворянської філантропії. Можна з упевненістю сказати, що
одна з самих значущих причин, яка диктувалася давніми традиціями милосердя та
благодійності на Русі, було усвідомлення потреби допомагати іншим.
Союз підприємництва та благодійності переконливо простежується на прикладі
багатьох відомих купецьких династій.
Підтримка різних культурних починань була особливістю російського торговопромислового середовища: Третьяковська галерея, Щукінський і Морозовський музеї
сучасного французького живопису, Бахрушинський театральний музей, зібрання
російської порцеляни А.В. Морозова, зібрання ікон С.П. Рябушинського, зібрання картин
В.С. Гіршмана, Є.Л. Лосевої і М.П. Рябушинського, приватна опера С.І. Мамонтова,
опера С.І. Зиміна, Художній театр К.С. Алексєєва-Станіславського і С.Т. Морозова.
Багато було інших, і чи можна взагалі пригадати всі ті пам’ятки жертовності
представників “темного царства”, того “чумазого”, котрий невпинно йшов уперед і не
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хотів тільки торгувати миткалем, а цікавився категоричним імперативом,
Штейнерівською антропософією і картинами Матісса, Ван Гога й Пікассо".
До чинників, які стимулювали благодійницьку й меценатську діяльність
російського промислового купецтва, слід віднести й те, що на відміну від західного,
воно не з власної волі трималося на відстані від імперської політики. Поряд з
прагненням піднести власний престиж і престиж класу, названий чинник спонукав до
самоутвердження засобами благодійництва й меценатства.
Найбільшого розмаху набула меценатська діяльність у другій половині XIX ст.,
коли промислове купецтво усвідомило свою економічну й соціальну потугу. Цю
діяльність перервала в 1917 р. з ліквідація промислового купецтва як класу. Вона
відновлюється в Росії після розвалу СРСР і реставрації капіталізму, однак у нових
умовах, на якісно іншій соціальній та ментальній базі й має характер, докорінно
відмінний від традиційної.
Вивчаючи питання меценатства у формуванні світових мистецьких колекцій,
приділимо особливу увагу московським меценатам та колекціонерам і проаналізуємо
основні напрями їх меценатської діяльності.
У сучасній історіографії активізувалось вивчення колекціонування та меценатської
діяльності в Росії. Тенденції меценатства в російській культурі досліджували А. Аронов,
П. А. Буришкін, Н. Г. Думова, В.П. Россохіна приділяючи увагу, головним чином, аналізу
діяльності колекціонерів та меценатів Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Персонологічне вивчення меценатів Москви здійснив Олександр Ліньков. У своїх
роботах він займався історією козацтва, російським «срібним століттям», зібрав
унікальні архівні матеріали по персоналіям більш ніж двох тисяч людей, які внесли
великий внесок у розвиток російської культури. Особливу увагу приділив російським
меценатам та колекціонерам: Саві Морозову, Сергію Щукіну, Павлу Третьякову, Миколі
Рябушинському та ще ста московським меценатам та колекціонерам, які зробили великий
внесок для Москви та розвитку російської культури.
Мета роботи – дослідити роль меценатської діяльності Маргарити Кирилівни
Морозової у формуванні світових мистецьких колекцій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
Маргарита Кирилівна Морозова була громадським діячем, меценатом науки і
мистецтва. Вона була власницею видавництва “Шлях”, фінансувала журнал “Новий шлях”,
“Московський тижневик”.
Д. Шульц у своїй роботі писав, що Маргарита Кирилівна Морозова, уроджена
Мамонтова, народилася у 1873 р. Її матір’ю була Маргарита Оттовна, уроджена
Левенштейн (1852–1929), потомствена почесна громадянка, власниця пошивної майстерні
дамської сукні. Батько – Кирило Миколайович Мамонтов (1848–1879), купець 2-ї гільдії,
торгував посудом на Басманній вулиці в Москві. Її дід – Микола Федорович Мамонтов
(1805–1860), проживав у Москві з 1850 р. і займався винними відкупами.
Дитинство Маргарити Кирилівни та її сестри пройшло в тісному спілкуванні з
родиною Третьякових. В білому двоповерховому особняку, який стояв на місті
теперішньої галереї у Лаврушинському провулку, дівчата – племінниці господині вдома
завжди відчували себе бажаними гостями. Особливо шанував їх сам глава сім’ї. «У
мене зберігся дуже зворушливий спогад про Павла Михайловича», – писала згодом у

мемуарах Маргарита Кирилівна Морозова. В одне ціле зі спогадами про родину
Третьякових зв’язалося враження про картини, що висіли в головному, великому залі їх
особняка. «Ми, звичайно, страшенно любили туди ходити, – розповідала мемуаристика,
– довго стояли перед улюбленими картинами ... уявляли собі цілі історії. Особливо
улюбленими картинами у нас були: «Нерівний шлюб» Пукирева, «Княжна Тараканова»
Флавицького, «Арештанти» Ярошенка (жінка з дитиною годує птахів з вікна вагона),
«Не чекали» Рєпіна і «Нерозважне горе» Крамського. Цю останню картину ми особливо
любили, бо стоїть і плаче жінка, яка була дуже схожа на нашу матір».
Подорослішавши, дівчатка пішли в німецьку Петропавловську гімназію
(Петершуле), в якій більшість предметів вивчалися німецькою мовою. А крім того,
вчилися ще в тій чудовій школі, якою були старі московські театри, де уроки життя
давали такі вчителі, як Єрмолова, Федотова, Медведєва, Садовський, Ленський [1; 41].
Маргарита Кирилівна завжди прагнула до розширення своєї освіти. Вона досконало
володіла французькою мовою і відвідувала лекції з історії і російської літератури.
Заміж вона вийшла за Михайла Абрамовича Морозова, сина Варвари Олексіївни
Морозової (уродж. Хлудової) і текстильного фабриканта Абрама Абрамовича
Морозова. Сім’я була дуже багатою. «Своє походження вони вели від Сави Васильовича
Морозова – основоположника могутнього купецького клану. Один з його синів, Абрам
(у старообрядницьких сім’ях часто давали дітям біблійні імена) очолив засноване
батьком у 1858 році «Товариство Тверської мануфактури паперових виробів». У Твері
вироблялися ситець, міткаль, перкаль, фуляр та інші бавовняні тканини. Їх продавали в
Москву, Санкт-Петербург, Харків, Одесу, Ростов-на-Дону, Варшаву, Тбілісі, Коканд,
Ташкент, Самарканд, Бухару. Широко торгували тверськими товарами на
Нижегородському ярмарку» [9; 66].
Варвара Олексіївна Морозова – хазяйка морозовської Тверської мануфактури,
мільйонерша, активно займалася благодійною та меценатською діяльністю.
Маргарита Кирилівна Морозова так згадувала про свою свекруху: «Варвара
Олексіївна була людиною широко освіченою. Разом з тим вона була дуже ділова і
практична, вміла добре орієнтуватися в комерційних справах». Коли чоловік захворів,
В. О. Морозова взяла на себе управління Тверською мануфактурою і здійснювала це
твердою чоловічою рукою. Відрізнялася сильною волею і незалежним характером,
Варвара Олексіївна користувалася великим авторитетом в купецькому середовищі.
Про меценатську та благодійну діяльність Варвари Морозової писала Н. Думова:
«Варвара Олексіївна була відома своєю широкою благодійною діяльністю. Цю
традицію вона винесла з рідного дому: на кошти Хлудових утримувалися богадільні,
безкоштовні квартири для бідних, дитяча лікарня, лікарняні палати для невиліковно
хворих жінок, реміснича школа. В.О. Морозова заснувала і фінансувала цілу мережу
благодійних установ при фабриках Товариства Тверської мануфактури: лікарню і
пологовий притулок, аптеку, «санаторію», притулок для сиріт, колискову (так називалися
тоді ясла), богадільню, притулок для хроніків, будинок піклування, училище, школу
рукоділля, бібліотеку. Вона вважала себе добродійником робітників» [9; 68].
Розглядаючи меценатську діяльність Маргарити Кирилівни Морозової, ми не
можемо обминути увагою Михайла Абрамовича Морозова – її чоловіка. Важливу роль
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у житті М.К. Морозової зіграла особистість Михайла Абрамовича (1870–1903),
спадкового почесного громадянина, колезького асесора, який здобув добру освіту. У
віці 22 років він закінчив історико-філологічний факультет Московського університету
та одержав диплом першого ступеня. Під час навчання ним були написані роботи з
загальної історії, а з часом доповнені і видані окремими книжками під псевдонімом
М. Юр’єв.
Михайло Абрамович не став займатися комерційними справами і використовував
надісланий батьком капітал для занять наукою і збиранням колекції картин російських
та європейських художників, серед яких були роботи М. Врубеля, В. Сєрова, О. Ренуара,
К. Моне, В. Ван-Гога, П. Гогена.
М.А. Морозов активно займався благодійністю, жертвуючи великі суми для
притулків і лікарень Відомства імператриці Марії. Він виділив 15 тис. руб. на будівництво
притулку для невилікованих хворих і на користь бідних москвичів. Багато років Михайло
Абрамович був старостою Успенського собору в Кремлі, витрачав великі кошти на
його оздоблення і ремонт, працював над його історією. З 20-річного віку він зайнявся
колекціонуванням живопису, – в своїй роботі писала Н. Думова – Це захоплення було
викликано й щирим інтересом до мистецтва, і сімейною традицією (дядько Варвари
Морозової Герасим Іванович Хлудов з 50-х років збирав картини російських художників
– в його зібранні були твори К. Брюллова, П. Федотова, В. Перова тощо), але, звичайно,
і гонитвою за модою.
Михайло Абрамович Морозов володів великим зібранням картин російських
художників – В. Боровиковського, В. Сурікова, І. Левітана, В. Перова, К. Коровіна,
В. Сєрова, А. і В. Васнецових, І. Остроухова, В. Перепльотчикова та інших. За спогадами
його дружини, Михайло Абрамович картини ці «дуже любив, влаштував для них окреме
велике приміщення, в якому дуже турботливо і з великою любов’ю їх розвішував і
переважував».
Усього в колекції Морозова налічувалося 60 ікон, 10 скульптур і близько 100
картин, у тому числі твори сучасних французьких художників. Михайло Абрамович був
одним із перших у Росії колекціонерів і шанувальників мистецтва імпресіоністів.
М. А. Морозов з його багатством, інтуїцією і широтою погляду міг володіти
великою та вишуканою колекцією, стати не тільки одним з найбільш освічених, але і
найбільш діяльних російських меценатів.
Добрі й справедливі слова про М. А. Морозова написав в 1903 році Сергій
Павлович Дягілєв: «Колекції та колекціонери вкрай рідкісні в Росії. В останні роки під
впливом художньої діяльності П. М. Третьякова в Москві почали з’являтися серед
освіченого московського купецтва справжні любителі мистецтва, і до того ж, як це не
здається на перший погляд дивним, любителі найбільш передового, ультрасучасного
мистецтва. Таким любителем був щойно померлий М. А. Морозов. Колекції його, зібрані
за якихось п’ять років, щорічно поповнювалися, привозили їм з-за кордону і купувалися
в Росії».
Ще за життя Михайла Абрамовича в їхньому будинку стали проводитися зустрічі
з людьми мистецтва, на яких проводилися жваві дискусії, – писав Д. Шульц. У цих
прийомах брали участь художники В. Сєров, К. Коровін, А. Васнецов, В. Суріков,

скульптор Паоло Трубецький, артисти М. Садовський, Н. Ефрос, театральні критики та
інші, а також представники вищого дворянського класу – граф Л. Н. Ігнатьєв, князь
В. М. Урусов, князь П. М. Волконський, який відрізнявся незвичайною зовнішністю і
уособлював собою «дух старого доброго часу». Невимушені бесіди плавно перетікали
в обговорення останніх світових і московських подій. Ці люди згодом склали кістяк
салонів, що проводяться Маргаритою Кирилівною. У її вітальні збиралися письменники,
поети, артисти, художники, історики і філософи.
Чималі суми подружжя Морозових жертвували на потреби консерваторії: за
меблі для неї сплачено 7 тис. руб., близько 2 тис. – «за учнів у консерваторії», 560 руб.
виділено Строгановському художньому училищу, 145 руб. – на подарунок артистам
М.П. і О. О. Садовським. Морозов взяв на себе також витрати по влаштуванню зали
грецької скульптури в споруджуваному в Москві Музеї витончених мистецтв (27 тис. руб.).
Творець музею І. В. Цвєтаєв писав у щоденнику: «Зробив це Михайло Абрамович легко
і скоро, не змушуючи і однієї хвилини просити себе». Так, відомий диригент В. І. Сафонов
за допомогою М. А. і М. К. Морозових організовував музичні концерти. А після смерті
Сєрова подружжя внесло по 5 тис. руб. у фонд, зібраний кількома московськими
меценатами для забезпечення його сім’ї.
Олександр Ліньков у своїй роботі писав, що Маргарита Кирилівна Морозова після
смерті чоловіка залишилася з чотирма дітьми зовсім молодою вдовою. Заміж ще раз
вона не вийшла, хоча претендентів на її руку і серце було багато – краса її і чарівність
були в самому розквіті. Вона вирішила залишитися вільною. А в ту пору це був нелегкий
і слизький шлях. Але вона зуміла залишитися незаплямованою. Ставши вільною, вона
хоче почати життя заново, як сама бажає, – за своїми здібностями та інтересами. А
поки що (це в 1904 р.) вона їде з дітьми до Швейцарії – цього потребувало здоров’я
дітей. Там вона бере уроки у свого давнього знайомого А.Н. Скрябіна. Ці уроки, мабуть,
дуже влаштовують самого Олександра Миколайовича, якому на той час катастрофічно
невистачало кошів.
Далі автор уточнює: «Незважаючи на сімейну невлаштованість, Олександр
Миколайович не перестає займатися творчістю, він хоче видавати свої роботи, хоче
влаштовувати концерти, хоче завоювати місце в Європі, де його ще дуже мало знають.
Але на все це потрібні гроші. Важко сказати, чи став би Скрябін Скрябіним, не допоможи
йому в цей час Маргарита Кирилівна. Перш за все вона призначила йому щорічну пенсію
в 2000 карбованців, яку висилала по півріччях. Це на побут, на життя за кордоном, не
враховуючи разових великих позик на видання робіт та на влаштуання концертів.
Безсумнівно, ця допомога – велика заслуга Маргарити Кирилівни перед російською
музичною культурою» [1; 44].
Щорічні виплати тривали до кінця 1908 р., коли Скрябін зміг обходитися без
матеріальної підтримки і сам відмовився від неї. Але крім цих сум Маргарита Кирилівна
не раз надсилала йому по кілька тисяч на проведення концертів, на видання його творів,
на строкові життєві потреби, і, за висловом В.П. Зилот, «допомагала у всіх його бідах».
Багато робила Морозова для Скрябіна і у справі Російського музичного товариства,
одним з директорів якого вона була. У 1907 році Морозова була в числі тих, на чию
фінансову допомогу спирався С.П. Дягілєв в організації концертів російської музики в
Парижі.
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Після повернення в Москву починається новий етап у житті Маргарити Кирилівни.
Ось що напише про це в «Початку століття» А. Білий: «До неї (смерті її чоловіка – А. Л.)
вона дама з тугою по життю, після – активна діячка музичної, філософської та
видавничої діяльності Москви. В маєтку Морозової, як і раніше, влаштовуються
музично-літературні вечори. Салон Морозової став місцем зустрічей представників
різних течій російської філософської думки. А в бурхливі, передреволюційні дні 1905 р.
він став місцем збору ліберально налаштованих партій і навіть бундівців, що билися з
меншовиками: я був на одній з таких бійок, яка закінчилась великим скандалом (хіба
що не з підкиданням в повітря стільців); невдовзі московська влада заборонили їй
влаштовувати домашні політичні мітинги».
До кінці 1905 р. Маргарита Кирилівна самовизначається – в її салоні бере верх
релігійно-філософська громадська тенденція князя Євгенія Миколайовича Трубецького
з колом його друзів – Григорієм Олексійовичем Рачинским, Сергієм Миколайовичем
Булгаковим, Владиславом Францевичем Ерном.
М.К. Морозова матеріально підтримувала Релігійно-філософське товариство, в
1906 р. об’єднала в своєму складі блискуче сузір’я російських мислителів «срібного
століття» – М.О. Бердяєва, П.О. Флоренського, С.М. Булгакова, С.Л. Франка, В.Ф. Ерна
та інших. Праці учасників товариства зіграли величезну роль у розвитку філософської
і релігійної думки початку ХХ ст. Члени Релігійно-філософського товариства щиро
цінували участь у ньому М.К. Морозової не тільки як щедрої дарувальниці, але і як
привабливого центру тісного гуртка людей, які належать до вищої інтелектуальної еліти
країни.
Як писала в своїй роботі Н. Думова, через сім років після смерті Михайла
Морозова його вдова, Маргарита Кирилівна, зробила вчинок високого громадянського
значення: відповідно до бажання чоловіка вона передала зібрану ним колекцію картин
і малюнків у дар Третьяковській галереї. 22 лютого 1910 р. В.О. Сєров писав
Й.С. Остроуховій (обидва були членами опікунської ради галереї): «Чотири–п’ять днів
назад запросила мене Маргарита Кирилівна і урочисто заявила, що вона віддає галереї
зібрання Мих (аїла) Абрамовича за винятком кількох речей, які вона поки залишає за
собою». Було передано 83 полотна. Цінність дару, писав її син Михайло Михайлович,
«якщо не помиляюся, була визначена ледь не в мільйон рублів золотом». Він повідомляв
також, що деякі картини були пожертвувані матір’ю у декілька провінційних музеїв.
Принаймні один з них відомий: коли в 1910 р. у В’ятці відкрився художньо-історичний
музей, частина його експонатів була отримана в дар від М.К. Морозової: ескіз до
«Боярині Морозової» В. Сурікова, твори К. Коровіна, Нестерова, Архипова, Васнецових
та ін. – всього дванадцять полотен.
Картини були зняті зі стін широкого коридору, де їх розміщував сам покійний
господар, бережно запаковані в ящики і відправлені за новими адресами. Згодом
колекція була розділена: картини російських художників залишилися в Третьяковській
галереї, малюнки Тулуз-Лотрека і морський пейзаж Ван Гога передані в Музей
образотворчих мистецтв ім. О.С. Пушкіна, решта творів французьких імпресіоністів –
у ленінградський Ермітаж. Біля них немає табличок з ім’ям колишнього власника, але
екскурсоводи шанобливо згадують у своєму оповіданні братів Морозових, С.І. Щукіна.

Однак про Маргариту Кирилівну не згадують. Але цим меценатська діяльність
Маргарити Кирилівни не обмежилась. Так, у 1909 р. Морозова купила невеличкий маєток
Михайлівське в Калузькій губернії, на березі річки Протва, із задоволенням поринула
у господарські роботи з благоустрою панського будинку і саду. По сусідству з маєтком
розташовувалося село Бєлкіно, і для його селян Маргарита Кирилівна вибудувала школу
і клуб: совісно їй було дбати про свій комфорт, коли бачила поруч сільську нужду і без
культур’я. А через два роки Морозова запропонувала відомому ентузіасту-педагогу
Станіславу Теофіловичу Шацькому побудувати на її землі і на її кошти колонію, де він
міг втілювати в життя свої ідеї про вільне виховання і про створення для важких підлітків
доброчинного соціального середовища [9;105].
В автобіографічній праці «Роки шукань» Шацький розповів про величезне значення
допомоги Маргарити Кирилівни у створенні колонії «Бадьоре життя». Діяльність цієї
колонії, яка проіснувала сімдесят років, увійшла в історію російської і радянської
педагогіки.
Революцію Маргарита Кирилівна прийняла як належне, розділивши всі тяжкість
перших років з народом, нікуди з Москви не виїжджаючи. Будинок у Мертвому провулку
був у 1918 р. націоналізований. Решту картин вона передала до Третьяковської галереї,
а сам будинок зайняв Відділ у справах музеїв при Наркомпросі.
Отже, доброчинність, безкорислива допомога людям, які того потребували, була
властива Маргариті Кирилівні Морозовій. Вона, можна сказати без перебільшень,
зробила великий внесок у формування світових мистецьких колекцій. Дослідження
доводить наскільки широким і різноманітним були доброчинність і меценатська
діяльність М.К. Морозової.
Висвітливши участь М.К. Морозової в соціокультурному розвитку Росії кінця
ХІХ – початку ХХ ст., ми намагалися розкрити соціальне значення меценатства для
виховання кращих патріотичних традицій меценатської та благодійної діяльності у
сучасних підприємців.
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СУТНІСТЬ АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМУ ЯК ФЕНОМЕНУ
СУЧАСНОГО СВІТУ
У статті розкрито сутність альтерглобалізму, його характерні особливості
та концепції у контексті головних напрямів вивчення сучасних суспільних процесів.
Ключові слова: глобалізація, культура, антиглобалізм, альтерглобалізм.
В статье раскрыта сущность альтерглобализма, его характерные
особенности и концепции в контексте главных направлений изучения современных
общественных процессов.
Ключевые слова: глобализация, культура, антиглобализм, альтерглобализм.
The essence of alternative globalizm and its characteristic features and conceptions in the context of main directions of study of modern public processes are exposed
in the article.
Key words: globalization, culture, anti-globalism, alternative globalizm.
Процеси глобалізації, невід’ємної складової світового розвитку, торкнулися
політичної, економічної, культурної та інших сфер нашого життя. За останні кілька десятиліть
характерними ознаками трансформації в результаті впливу глобалізації стали не лише
позитивні, а й негативні сторони цього процесу. Зокрема, це такі проблеми, як
нерівномірність глобалізації, посилення диференціації в рівні розвитку між багатими і
бідними країнами, окремими регіонами. Фактично, відбувається розшарування населення
земної кулі на тих, хто може користуватися здобутками глобалізації, і тих, кому вони
недоступні. Виникають центри, де зосереджуються інтелектуальні сили і куди притягується
фінансовий капітал – і, як протилежність їм, формуються криміналізовані регіони з низьким
рівнем освіти та життя. Відтак, глобалізація призводить до наростання взаємозалежності,
до розширення та посилення інтенсивності економічних, фінансових і культурних зв’язків в
усьому світі. Однак процеси ці відбуваються нерівномірно, не завжди на користь різних
держав або регіонів. Такі негативні наслідки викликають хвилю протестів окремих груп
населення в різних куточках планети. Їх колективне незадоволення виражається в діях руху
міжнародного масштабу – руху альтерглобалізму, який, більшою чи меншою мірою,
одержав розвиток у багатьох країнах як з розвинутою економікою, так і в країнах з
економікою, що розвивається, впливаючи на громадську думку та ставлення людей до
такого процесу світового масштабу, як глобалізація. Сьогодні, коли лібералізація
державного регулювання ринку безпосередньо чи опосередковано спровокувала кризові
явища спочатку у фінансовому, а згодом і в реальному секторі світової економіки, вивчення
теоретичного підґрунтя позицій і поглядів руху, який позиціонує себе основним критиком
ліберальної форми глобалізації, стає дедалі актуальним.
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Ідеологія альтерглобалізму сформувалася як критика спочатку теорій глобалізації
(соціологи І. Валлерстайн, Р. Робертсон), а потім – критика капіталістичної та
соціалістичної систем. Саме англійський соціолог Р. Робертсон вперше інтерпретував
у понятті глобалізації можливість опозиції, яка діє глобально і не лише її (глобалізацію)
використовує, а й заперечує. На думку Р. Робертсона, глобалізація завжди
супроводжується локалізацією, при цьому ці два явища не є взаємозаперечуючими
поняттями. Наслідком глобалізації стає те, що різні локальні культури вступають у
взаємодію одна з одною. Розглядаючи процес глобалізації на фоні плюралізму культур,
дослідник відзначає, що глобалізація також не означає універсального розповсюдження
яких-небудь соціальних інститутів і культурних символів – кожна локальна культура
по-своєму реагує на процеси глобалізації. Відтак, концепція Р. Робертсона враховує
культурну своєрідність груп людей і утверджує автономність культури від
глобалізаційних процесів. Глобалізація в цій концепції є певним викликом, на який повинні
відповісти культури, а не поглинання західною культурою всього культурного
різноманіття [7].
Критика поєднує як усіх незгодних з нинішнім світопорядком, так і всіх, хто
протестує проти нього. Така позиція відображена не лише в пануючій у світі
західноєвропейській політичній науці, а й широко висвітлена в працях представників
незахідної суспільно-політичної думки: Р. Гароді, Г. Джемаля, Д. Неру, Р. Санчеса та
ін. У працях російських авторів О. М. Данилова, М. Г. Делягіна [15], М. В. Ільїна та ін.
найбільш широко висвітлено проблеми демократичного розвитку крізь призму теорії
глобалізації та модернізації. В концепціях С. Аміна, С. Джорджа, Н. Кляйна та ін.
відображена економічна сутність наслідків процесу глобалізації та альтернативність
посткапіталістичної системи. Переосмислення постіндустріальної теорії характерне для
представників альтерглобалізму Дж. Гелбрейта, П. Дракера, М. Кастельса, Ф. Фукуями
та ін. В альтерглобалізмі широкий розвиток одержали також окремі цивілізаційні
концепції, наприклад, загибель західного світу передрікають дослідники
найрізноманітніших напрямів та орієнтацій: реакціонер П. Дж. Бьюкенен, поміркований
ліберал Л. Туроу та ін.
Українські дослідники на тематиці альтерглобалізму загалом та українському
альтерглобалізму зокрема також зосереджують увагу. Можна відзначити окремі статті
з цієї проблематики таких авторів, як М. Трофименко О. Згуровський та деяких інших.
Незважаючи на наявність у світовій науці різноманітних поглядів і концепцій
альтерглобалізму та їх широке обговорення, на сьогодні єдиною ґрунтовною працею
стосовно теорії альтерглобалізму на пострадянському просторі є збірник
«Альтерглобализм: теория и практика» (М., 2003) [3], в якому узагальнено накопичений
альтерглобалістами теоретичний матеріал.
У межах альтерглобалізму сьогодні формуються нові альтернативні концепції
функціонування глобальної політичної, економічної та соціокультурної систем. Метою
ж даної статті є розкриття сутності альтерглобалізму у контексті головних напрямів
вивчення сучасних суспільних процесів.
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Альтерглобалізм (від фр. altermondialisme) – термін, відомий також як
альтернативна глобалізація або як анти-мондіалізм1 (глобальний рух за справедливість),
рух рухів (зокрема, в Італії), контр-глобалізація тощо. Назва «альтерглобалізм»,
можливо2, була взята з популярного гасла руху: «Інший світ можливий», проголошеного
на Всесвітньому соціальному форумі3. Альтерглобалізм, що виник у XX ст., позначає
або окремий соціальний рух, або є загальним терміном, який включає багато різних
соціальних рухів. Так, наприклад, People's Global Action4, одне з альтерглобалістських
угруповань, є децентралізованим об’єднанням різних організацій та осіб. У цілому ж
прийнято вважати, що альтерглобалізм – це соціальний рух, політика якого близька до
класичного антиглобалізму, але який підтримує окремі вияви глобалізації, перш за все,
міжнародну інтеграцію, наполягаючи, що значення демократії, економічного
правосуддя, екологічного захисту і прав людини при цьому повинні бути важливішими
за економічні аспекти. Відтак, альтерглобалізм ставить за мету пошук альтернативних
шляхів глобалізації, пропонуючи більш людяні її проекти. Альтерглобалісти не проти
вільного ринку, а проти підмножини практик вільного ринку, які часто призводять до
порушень прав людини. Саме тому цей рух не слід плутати з пролетарським
інтернаціоналізмом, висунутим комуністами.
Більшість альтерглобалістів, на відміну від антиглобалізму, прагне уникати
«розпуску місцевої економіки і катастрофічних гуманітарних наслідків», при цьому
вони активно підтримують діяльність людства в глобальному масштабі і не виступають
проти економічної глобалізації як такої. Замість цього альтерглобалісти розглядають
свій рух як альтернативу тому, що вони називають неоліберальною глобалізацією, коли
міжнародні інститути (Всесвітня торговельна організація, Всесвітній банк, Міжнародний
валютний фонд тощо) і крупні корпорації працюють на збагачення розвинутих країн
світу, практично не звертаючи уваги на згубні наслідки впливу своїх дій на людей і
довкілля в менш розвинутих країнах, країнах, уряди яких часто є досить слабкими або
корумпованими, щоб якось протистояти чи регулювати їх діяльність. Альтерглобалісти
відкидають європейсько-американську ліберальну модель глобалізації, вважаючи, що
вона часто шкодить, не повною мірою сприяючи розвитку людських цінностей, таких,
як захист екології, економічна справедливість, охорона праці, захист культур корінних
народів і прав людини, і намагаються знайти інші шляхи розвитку цього процесу.
Усі теорії, в яких аналізується сутність сучасних процесів і які набули сьогодні
особливої популярності, прийнято поділяти на три наукових напрями: ліберальний

інтернаціоналізм, космополітична демократія та радикальний республіканізм, які
пропонують три взаємопов’язані програми з регулювання сучасної глобалізації. Так, в
ліберальному інтернаціоналізмі, представленому такими дослідниками, як К. Омає,
С. Стрейндж та ін., прослідковується спроба перетворення форми національної лібералдемократії, яка втратила силу, на модель демократичного світового порядку. Ліберальна
інтернаціоналістська думка стверджує, що політична необхідність примушує
глобалізацію виконувати демократизуючу і цивілізаційну функцію, щоб уникнути
глобальної екологічної кризи й управляти соціальною, економічною і політичною
дестабілізацією, викликаною процесами сучасної глобалізації. Для цього потрібна
співпраця, заснована на принципах злагоди, прозорості, підзвітності, і колективна влада.
Представники напряму космополітичної демократії (Е. Гідденс, М. Кастельс,
Дж. Розенау та ін.) звертають увагу на необхідність наділення громадянина
космополітичного суспільства посередницькими і контролюючими функціями, тобто
громадянин повинен бути не лише включеним у глобальний демократичний політичний
процес, а й повинен мати можливість контролювати основні політичні, економічні та
соціальні процеси. Прибічники космополітичної демократії розглядають демократію
як «двобічний процес», або процес подвійної демократизації. Це не лише поглиблення
демократії в межах національних кордонів, а й поширення демократичних форм і
процесів за їх межами. Демократія повинна дозволити громадянам-космополітам
одержувати доступ до соціальних, економічних і політичних процесів, а також бути
посередником між цими процесами і зробити їх собі підзвітними.
Особливий інтерес для даного дослідження має третій напрям – радикальний
республіканізм, у контексті якого формуються нові альтернативні концепції, спрямовані
на вироблення альтернативних механізмів функціонування глобальної політичної,
економічної та, головне, соціокультурної систем. Радикальний республіканізм пропонує
вироблення альтернативних механізмів світової соціальної, економічної і політичної
організації, заснованої на республіканських принципах: самоуправління співтовариств,
для яких суспільне благо є головним пріоритетом. Ця нормативна теорія «гуманного
управління» спирається на факт функціонування багатьох «співтовариств з єдиною
долею» і соціальних рухів. Формою глобального управління, на думку представників
напряму, є демархія5 – функціональне демократичне правління, що не має національного
суверенітету [6].
Крім розглянутих наукових напрямів, на сьогодні в науці є й інші класифікації
теорій і концепцій відносно глобалізації та її наслідків. Так, Д. Хелд пропонує розрізняти
гіперглобалістів, скептиків і трансформістів [10]. Згідно з такою точкою зору,
представники гіперглобалізму, перш за все К. Омає та С. Стрейндж, розглядають
глобалізацію як провісника першої воістину глобальної цивілізації. Відтак, виникнення
глобальної економіки, зародження всесвітніх інститутів управління та повсякчасне
злиття культур гіперглобалісти інтерпретують як незаперечний доказ появи абсолютно
нового світового порядку, який передбачає кінець національної держави. Економічна
та політична влада, з точки зору гіперглобалістів, вдало денаціоналізується, і
національні держави, чого б не вимагали інтереси внутрішньої політики, все більше

1
Мондіалізм (від лат. «mundi», фр. «monde» – «світ») – проект із встановлення світового уряду. Мондіалізм –
англійський варіант французького слова «мондіалізація» (mondialisation). Інколи це поняття плутають з явищем
глобалізації. Поняття глобалізації відноситься, переважно, до економічної глобалізації, тоді як мондіалізація – до
глобалізації громадянської. Термін був уперше введений у науковий обіг О. Дугіним (російський політичний діяч,
філософ, політолог, соціолог).
2
Побутує також точка зору, що поняття альтерглобалізму було вперше використано О. В. Бузгаліним у збірнику
за його редакцією «Альтерглобализм: теория и практика» (М., 2003).
3
Всесвітній соціальний форум, ВСФ – міжнародна зустріч, яка проводиться щорічно на противагу Всесвітньому
економічному форуму в Давосі і об'єднує активістів багатьох соціальних рухів з усього світу, які шукають альтернативу

моделі глобалізації, пропонованої неолібeралізмом.
4
«People's Global Action» («Глобальна народна дія») – організація, створена під час наради в Женеві 1998 року
як «альянс боротьби та взаємної підтримки»; позиціонує себе як неформальна коаліція громадянських ініціатив і
соціальних рухів.
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Демархія (грец. demarchia, від demos – народ, й archo – управляю) – народне представництво.
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стають «різновидом перехідної організації для управління економічними процесами»
[10]. На яку б систему поглядів – ліберальну, радикальну чи соціалістичну – не спиралися
аргументи гіперглобалістів, усі вони змальовують глобалізацію як дещо таке, що
означає фундаментальну перебудову «структури людської дії».
Більшість представників антиглобалістсько-скептичного напряму (А. Рагман,
П. Херст і Дж. Томпсон) [6] вважають, що якщо поточні події про щось і свідчать, то
це про те, що економічна активність піддається значній «регіоналізації» бо світова
економіка зосереджується в межах трьох основних фінансових і торгових блоків
(Європа, Азіатсько-Тихоокеанський регіон та Північна Америка). Тому, порівняно з ХІХ ст.,
сьогодні світова економіка є значно менше інтегрованою. Загалом скептики
розходяться з усіма основними твердженнями гіперглобалістів, вказуючи на порівняно
високий рівень економічної взаємозалежності та ширше географічне охоплення
світової економіки на початку ХХ ст. Вони заперечують «популярний міф» про те, що
влада національних урядів чи державний суверенітет зруйновані сьогодні економічною
інтернаціоналізацією чи глобальним управлінням. Відтак, скептики прагнуть розвіяти
не твердження гіперглобалістів, що взаємозв’язки в світі міцніють, а міфи, які
створюються навколо глобалізації [4].
Якщо піддати більш ретельному аналізу аргументацію антиглобалістів, то можна
переконатися, що їх осмислення процесу глобалізації ґрунтується, по суті, на теоріях
культурно-історичних типів і локальних цивілізацій [2], в яких заперечуються лінійність
та «обов’язкова односпрямованість» цивілізаційного розвитку, які є основою ідеї
прогресу, що тиражується гіперглобалістами [5]. У цьому контексті найбільший інтерес
має теорія культурно-історичних типів М. Я. Данилевського, який органічно пов’язав
критику ідеї прогресу із запереченням європоцентризму та заснованого на ній розуміння
західної цивілізації як синоніму цивілізації взагалі [1]. Центральне поняття всієї
історико-соціологічної концепції М. Я. Данилевського – поняття культурно-історичних
типів. Народи, які складають ці типи, учений характеризує як позитивних діячів в історії
людства, кожен з яких самостійно розвивав начало, яке полягає як в особливостях його
духовної природи, так і в особливих зовнішніх умовах його життя, і тим самим робив
внесок у спільну скарбницю людства. Власне, історична місія будь-якого культурноісторичного типу, за М. Я. Данилевським, полягає в тому, що в ньому втілюється її
поступальний рух, оскільки він, розвиваючи свої духовні задатки, проходить будь-яку
одну ділянку всього поля, яке складає терени історичної діяльності людства.
Завершення ж його місії відкриває шлях новому культурно-історичному типу. Відтак,
цивілізаційну теорію М. Я. Данилевського, розроблену ще у XIX ст., на думку
російського дослідника В. В. Оглезнєва, можна вважати духовним початком
сучасної антиглобалістської течії [6]. Про це свідчать й «закони історичного
розвитку» М. Я. Данилевського, які переконливо і обґрунтовано заперечують практично
всі аргументи опонентів-гіперглобалістів.
Основою аргументації трансформістів є переконання в тому, що в новому
тисячолітті глобалізація – це основна рушійна сила, яка стоїть за бурхливими
соціальними, політичними, економічними та соціокультурними змінами, що
перетворюють форму сучасного суспільства та світового порядку. Згідно із

твердженням прихильників цієї точки зору (Е. Гідденс, Дж. Розенау, М. Кастельс),
сучасні процеси глобалізації історично є безпрецедентними. Уряди та суспільства на
всій земній кулі вимушені адаптуватися до світу, в якому більше немає чіткого розподілу
між національними і міжнародними, внутрішніми і зовнішніми справами. Так, на думку
Дж. Розенау, глобалізація є потужною трансформуючою силою, відповідальною за
всестороннє «перетрушування» суспільств, економіки, інститутів та світового порядку
[6]. На відміну від скептиків і гіперглобалістів, трансформісти не намагаються
передбачити майбутній шлях розвитку глобалізації. Не прагнуть вони й оцінити теперішнє
у порівнянні з деяким окремим, «фіксованим», ідеальним типом «глобалізованого
світу», чи то глобальний ринок чи глобальна цивілізація. Більше того, трансформістський
підхід надає особливого значення глобалізації як тривалому історичному процесу,
відзначеного протиріччями і значною мірою сформованого ситуативними чинниками.
Наявність єдиної глобальної системи трансформістами не приймається як доказ
глобального зближення чи появи єдиного світового співтовариства. Навпаки, для них
глобалізація пов’язана з новими моделями глобальної стратифікації, в яких одні держави,
суспільства та співтовариства все більше і більше відтісняються на другий план [11].
Отже, культурологічний аналіз наявних сучасних теорій, поглядів та ідей дозволяє
стверджувати, що процес зближення різних культурних типів, як одна з тенденцій
сучасного розвитку культури, пов’язаного з глобалізацією, сам по собі є позитивним,
якщо не зменшується культурна різноманітність, якщо культура залишається цілісною
інтегративно-різноманітною гармонійною системою відповідно до того, що розвиток
культури не механічний, як в неживій природі, не органічний, як в живій природі, а
гармонійний. Прагнення в умовах глобалізації створити всесвітню культуру не повинно
призвести до втрати різноманітності культур. Тут повинен діяти принцип інтегративного
різноманіття.
У ХХ ст. відбувся ряд подій, які сколихнули в європоцентризмі уявлення про
єдність усіх культур. Сьогодні на світовій арені панує «західно-центристська»
суспільно-політична парадигма. Однак протягом минулого століття все більше
зміцнювалася позиція, згідно з якою культуру можна зрозуміли лише в її власному
контексті, на основі аналізу її власних цінностей. Спроби встановлення розвинутими
країнами свого типу культурного глобалізму призвели до поширення нових,
транснаціональних культурних явищ (американізація, масова культура тощо). Тому цілком
зрозуміло, що в основі протесту проти «руйнівної» глобалізації є культурний протест.
На сьогодні виокремлюють різні аспекти культурного протесту. Це, перш за все,
релігійний протест. Деякі форми того чи іншого опору можна виявити в будь-якій релігії.
Визвольна теологія дозволяє знайти новий простір, в якому існують альтернативи.
Світові релігії набули важливого значення завдяки одній спільній характеристиці:
нелокальному почуттю особистої та соціальної ідентичності, яке забезпечувало
можливість екстенсивної та інтенсивної мобілізації в масштабах, достатніх для того,
щоб увійти в анали історії. Світові релігії надали релігійним і політичним елітам владу
і можливості, які полягають в їх здатності мобілізувати армію і народ, сприяли
релігійній ідентифікації.
Важливим є також і те, що розкол між країнами визначається вже не ідеологічним
протистоянням, а частково виражається у формі цивілізаційних відмінностей, як
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зазначав ще свого часу американський політолог С. Хантінгтон [9]. Межа між
прихильниками та супротивниками тієї чи іншої цивілізації проходить по вектору
визнання чи невизнання того чи іншого способу життя.
Після усвідомлення принципової відмінності західних (європейських) і східних
культур наука продовжує вирішувати проблеми взаємодії Заходу і Сходу. На жаль,
більшість дослідників вирішують цю проблему переважно в межах лише політикоідеологічної проблематики, абстрагуючись від соціально-економічної і культурної
дійсності. В історії політичної думки простежується трансформація ідей і поглядів на
питання про тенденції розвитку Заходу і Сходу: від домінування одного культурного
поля над іншим до діалогу культур. З одного боку, не викликає сумнівів, що Схід
випередив Захід в освоєнні глобального простору в духовному плані, а, з іншого,
цінності західного модерну прийняті більшістю людей на Сході. В основі
парадигмальних зрушень знаходиться обмін соціокультурною інформацією між
Заходом і Сходом. Атмосфера побоювань прийдешніх змін існує як на Заході, так і на
Сході. Сьогодні країни периферії, які не могли нічого протиставити Заходу, стали
серйозною перепоною до його мети, побудови світу за своїми принципами та нормами.
Вважаючи, що духовна криза Заходу має не звичний, а екстраординарний характер,
П. Сорокін, на відміну від О. Шпенглера, який розглядав культурно-цивілізаційну кризу
як «передсмертну агонію західного суспільства і культури», звертав увагу на те, що
«це криза майже всього життя, способу думок і поводження, властивих західному
суспільству. Якщо бути більш точним, ця криза полягає в розпаді основоположних форм
західної культури і суспільства останніх чотирьох століть» [8].
Певною мірою позицію П. Сорокіна поділяють представники альтерглобалізму,
відзначаючи, що розвиток культури Нового часу наближається до свого логічного
завершення. Більше того, можна спостерігати стан стагнації розвитку сучасних
соціальних, економічних, політичних і культурних процесів. Пояснень цій ситуації кілька:
з одного боку, відсутність інноваційних рішень наростаючих глобальних проблем і
конфліктів, наростаючих економічних й екологічних криз, міжетнічних конфліктів тощо,
а, з іншого боку, відсутність інтегральної ідеології.
В альтерглобалізмі визвольна теологія апелює до критики капіталізму, під яким
розуміється матеріалізація всього людського, де природа стає товаром. Сама культура
стає частиною одержання прибутку. Фактично, глобалізація передбачає наявність однієї
культури, яка визначається сучасною економічною системою. Ця теза активно
критикується представниками альтерглобалізму, які, в свою чергу, вважають
необхідною умовою побудови глобального громадянського суспільства збереження
культурного різноманіття.
Зіткнення ідеологій, які відторгають цінності, поведінкові зразки і символи інших
культур, залучило ізольовані культури в процес інтенсивної і конфронтаційної взаємодії,
збільшивши простір для масштабної експансії символів, цінностей і поведінкових зразків
для культури Північної Америки та Західної Європи. В результаті цієї експансії відбулося
поєднання цінностей, символів і поведінкових зразків західної масової культури і
традиційних культур, які можна позначити терміном «культурна гібридизація». Більшість
дослідників приходять до висновку, що виникнення та розвиток масової культури

обумовлені процесами індустріалізації та урбанізації, швидким розповсюдженням
інформаційних технологій, підвищенням ролі засобів масової інформації тощо.
Відмінними особливостями такої культури є наближеність до елементарних потреб,
орієнтація та масовий попит, спрощеність у виробництві якісного продукту масового
споживання. Розуміючи під масовою культурою різні явища, загалом дослідники
відзначають, що масова культура – «це не культура для мас і не культура мас, яка ними
твориться і ними ж споживається. Це та частина культури, яка створюється на
замовлення і під тиском сил, пануючих в економіці, політиці, ідеології» [3; 11].
Результатом експансії транснаціональної масової культури та поширення
культурних гібридів є виникнення феномену мультикультуралізму, який в сучасній науці
пояснюється як співіснування на території національної держави різних культур. Культура
є механізмом, орієнтованим на пристосування соціуму до нових умов існування. Нові
соціальні структури та відносини можуть виникнути лише на межі старих структур, їх
становлення відбувається на зламі, коли руйнуються попередні ієрархії і формуються
нові стійкі системи, змінюються норми і цінності. Мультикультуралізм, на відміну від
монокультуралізму, передбачає плюралізм культурних традицій, а не ієрархію чи
поглинання.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що сьогодні
панівному на світовій арені «західно-центристському» типу культурного глобалізму
альтернативою виступає іслам, як «незахідний» тип культурного глобалізму. Однак якщо
перший варіант набув форми свого роду «американізації» і сучасний етап розвитку
культури можна охарактеризувати появою такого терміна, як «масова культура», яка
володіє чіткими ознаками «реально існуючого капіталізму», то другий «незахідний»
тип культурного глобалізму не готовий до сприйняття такої форми. В індустріальну
епоху виклик Заходу виступає як загроза національній ідентичності, підривом моралі
та культури під час всепроникаючої вестернізації (яка розуміється як американізація).
Західний світогляд змінюється в результаті проникнення і впливу альтернативної
ментальності.
Зародившись в умовах абсолютного панування ідеології глобалізму, коли
внаслідок поразки соціалістичної ідеї сама думка про альтернативи неолібералізму
здавалася неможливою, рух альтерглобалізму має суперечливий характер: з одного
боку, альтерглобалізм виник у період зростання активності учасників демократичного
руху, а з іншого – свідчить про збільшення кризових явищ в усіх сферах життя
суспільства.
Про динаміку сучасних процесів у науці є кілька точок зору: ліберальний
інтернаціоналізм, космополітична демократія і радикальний республіканізм, які
пропонують взаємопов’язані програми з регулювання і демократизації сучасної
глобалізації. Слід зазначити, що саме в межах радикального республіканізму створені
альтернативні механізми функціонування глобальної не лише політичної, економічної,
а й соціокультурної систем. В соціокультурному відношенні слід відзначити певну
динаміку: через активізацію мас формується новий тип суспільства, суспільство
«участі», яке вивільняється від маніпулювання громадською думкою. Його вирізняє
висока міра толерантності, відкритості та участі в прийнятті політичних, економічних і
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культурних рішень. Стверджується нова система координат від вертикальних
(ієрархічних і бюрократизованих) взаємозв’язків, які сьогодні характеризують розвиток
суспільних сил, до горизонтальних (незалежних і здатних швидко змінюватися в
сучасних умовах). Ця тенденція формується завдяки альтерглобалізму.
Роль і значення альтерглобалізму для наукового вивчення сучасних тенденцій у
культурному процесі полягає не лише в критиці, яка створює підґрунтя для активізації
та актуалізації суспільних структур у період парадигмальних перебудов, а й і у наданні
власних моделей розвитку суспільства і політичної системи загалом.
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КИЇВ – ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті розкривається історія виникнення вищих навчальних закладів
м. Києва з початку ХVІІ ст. до сьогодення, визначаються передумови заснування
та динаміка розвитку київських ВНЗ, сучасний стан вищої школи м. Києва.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, вища освіта, Київ.
В статье раскрывается история создания высших учебных заведений г. Киева
с начала ХVІІ в. до сегодняшнего дня, определяются предпосылки появления и
динамика развития киевских вузов, современное состояние высшей школы г. Киева.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, высшее образование, Киев.
The article deals with the history of creation of Kyivhigher educational institutions
from the beginning of XVII century till the present time. Preconditions of foundationand
dynamics of development of Kyiv higher educational institutionsand a current state of
Kyiv high school are determined.
Key words: a higher educational institution, higher education, Kyiv.
Київ є одним із найстаріших освітніх центрів України; має свої специфічні
характеристики: кількість і профіль вищих навчальних закладів, їхній вік, науковотехнічний потенціал, своєрідна історія виникнення та географія розташування.
Історія свідчить, що з початку ХVІІ ст. Київ стає культурним центром в українських
землях, чому в значній мірі сприяло зростання економічного значення міста у складі
Речі Посполитої. Шляхом об’єднання Київської братської і Лаврської шкіл 1632 року
було створено перший вищий навчальний заклад в Україні – Києво-Могилянську колегію,
в якій навчалися переважно діти української шляхти, старшини, духівництва, багатих
міщан і козаків. Царським указом 1701 року вона одержала титул і права академії і
стала називатися Київською академією; названа на честь свого протектора митрополита
Петра Могили. За час існування Києво-Могилянської академії з її стін вийшло багато
відомих випускників. Щорічно тут одержували освіту від 500 до 2000 студентів.
Академія зіграла важливу роль у зміцненні культурницьких зв’язків українського народу
з іншими народами, була видатним центром науки. Однак з кінця ХVІІІ ст., з остаточною
ліквідацією автономії України за добу російської імператриці Катерини ІІ, вона почала
втрачати свою роль культурно-освітнього центру. Незважаючи на спроби випускників
перетворити академію на сучасний університет, Указом синоду від 14 серпня 1817 року
академію було закрито і у її приміщеннях з 1819 по 1918 роки діяла Київська духовна
академія [1]. Важливо відзначити, що у серпні 1992 р., через 175 років після її закриття,
у Києві урочисто знов було відкрито Університет «Києво-Могилянська академія» з
трьома факультетами (гуманітарних, суспільних і природничих наук), який з 1994 року
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одержав статус національного і мав велике значення для національно-культурного
відродження українського народу на початку становлення незалежності.
ХІХ ст. поставило нові завдання перед суспільством. З розвитком капіталістичних
відносин уряд Російської імперії розпочинає проводити державну політику керівництва
освітою. Для управління освітніми закладами були створені навчальні округи. Серед
яких був і Київський округ. 1802 року почало свою діяльність Міністерство освіти
Російської імперії, яке провело систематизацію навчальних закладів. Було затверджено
чотири типи шкіл: парафіяльні, повітові, губернські (гімназії), університети. На території
українських земель, які входили до складу Російської імперії, перші університети
відкрилися на початку ХІХ ст. Значну роль у відродженні української культури
відігравали Харківський університет, заснований 1805 року, Ніжинська Гімназія Вищих
Наук (1820 р.). У Києві традиції Києво-Могилянської академії продовжив Київський
Імператорський Університет Святого Володимира, відкритий 1834 року у складі
філософського та юридичного, згодом і медичного факультетів [2; 14]. З такою
структурою університет працював до 1917 р. Його першим ректором став професор
М. Максимович. З середини ХІХ ст. університет став одним із осередків науки і
передової громадської думки в Україні. До 1917 р. університет підготував близько
20 тис. спеціалістів. За радянські роки відбувалися зміни як назви, так і структури
університету. З 1939 р. Київському державному університету присвоєно ім’я Тараса
Шевченка. У незалежній Україні Київський університет вперше одержав свій справжній
статус – національного центру освіти і науки і з 1999 р. має назву Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
Від медичного факультету, що був відкритий 1841 р. в Університеті Св. Володимира,
веде відлік сучасний Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. Першим
деканом факультету призначено професора В. О. Караваєва. В роки Першої світової
війни 1916 року створено Жіночий медичний інститут у Києві. Всі медичні навчальні
заклади пізніше були об’єднані в єдиний Київський інститут охорони здоров’я (1920 р.).
Наступного року інститут перейменовано спочатку в академію і, невдовзі, у Київський
медичний інститут. З 1946 року інституту присвоєно ім’я академіка О. О. Богомольця.
Економічний і культурний розвиток в українських землях, що входили до складу
Російської імперії, прискорив появу спеціальних вищих навчальних закладів. Відкриття
низки інститутів у Києві припадає на кінець ХІХ – початок ХХ ст., коли відбувається
перехід капіталізму до імперіалізму, адже капіталістична економіка вимагала все більше
освічених людей та кваліфікованих кадрів, особливо економічного і технічного
спрямування. Цей період характеризується розвитком Києва як великого промислового,
фінансового, торгового і культурного центру. Взагалі у 90-х рр. ХІХ ст. у Києві
налічувалося 125 промислових підприємств, лише машинобудівних заводів було 8.
Територія міста за 50 років зросла у 10 разів, населення у 1919 р. складало 544 тис.
осіб [3; 6].
Аналіз матеріалів дослідження свідчить, що питання про створення технічного
навчального закладу у південно-західному регіоні Російської імперії наприкінці ХІХ
ст. виникло не спонтанно. Потреба у його відкритті полягала, перш за все, у гострій
необхідності підготовки вітчизняних фахівців широкого профілю для різних галузей

промисловості. Саме в цей період засновані політехнічний та комерційний інститути у
Києві. Так, у 1898 р., за матеріальної підтримки представників промисловості, торгівлі,
науковців та інженерно-технічних працівників, державних установ, у тому числі відомих
цукрозаводчиків М. А. Терещенка, П. І. Бродського та інших, було створено Київський
політехнічний інститут [4]. Визначено чотири відділення: механічне, інженерне,
сільськогосподарське, хімічне. Першим директором КПІ був призначений В. Л. Кирпичов.
За довгий період існування назва інституту змінювалася декілька разів, з 1995 р. – це
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Сільськогосподарське відділення, яке було відкрито у вересні 1898 р. у
Київському політехнічному інституті, трансформувалося у сільськогосподарський
(агрономічний) факультет (1918 р.). На базі цього факультету 1922 р. у структурі КПІ
було створено Київський сільськогосподарський інститут, який вже з наступного року
став самостійним вищим навчальним закладом. У 1954 р. він був об’єднаний з
Українським лісогосподарським інститутом в єдиний навчальний заклад – Українську
сільськогосподарську академію, на базі якої у серпні 1992 р. створено Український
державний аграрний університет, якому невдовзі надано статус національного. З цього
часу він іменується Національний аграрний університет.
Історія сучасного Київського економічного університету бере початок з
Київських вищих комерційних курсів (1906 р.) – це був приватний вищий навчальний
заклад з підготовки кадрів для господарського комплексу півдня Російської імперії,
що став другим в імперії і першим на українських теренах вищим навчальним закладом
економічного профілю. 1908 року курси реорганізовано у Київський комерційний
інститут, який невдовзі був зрівняний у правах з державними вишами. Внаслідок
посилення ролі економічної сфери у житті суспільства суттєво зростав потяг до
здобуття економічної освіти. Тож цілком закономірно спостерігалася динаміка до
зростання кількості студентів в інституті: якщо на момент відкриття закладу до нього
вступило 229 осіб, то вже у 1908 р. (коли комерційні курси були реорганізовані в
інститут) студентів було близько 1 тис., а вже у 1914 р. в інституті налічувалося 4200
студентів [5]. Після остаточного встановлення радянської влади в Україні інститут
перейшов у державну власність та змінив свою назву – з 1920 по 1930 роки він
називався Київський інститут народного господарства, пізніше він ще декілька разів
перейменовувався. Нині це Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана.
Аналіз діяльності вищих навчальних закладів у Києві у ХІХ – на початку ХХ ст.
свідчить, що відбувалося помітне розширення мережі вищої освіти, кількість студентів
збільшилася більш ніж вдвічі. Всього у підросійській частині України до 1917 р. діяло
27 ВНЗ, 7 з яких – у Києві. Характерною рисою у розвитку вищої освіти в Україні на
початку ХХ ст. було створення мережі вищих навчальних закладів для жінок. Так, 1906
року у Києві після 17-річної перерви відновили діяльність Вищі жіночі курси.
Однак система освіти в Російській імперії лишалася класово-становою і не
відповідала зростаючим вимогам економічного і духовного розвитку суспільства. Крім
того, в Україні це доповнювалося національним гноблення, що виявлялося, в першу
чергу, у забороні вести навчання у навчальних закладах українською мовою.
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Новий етап у розвитку української вищої освіти розпочався після Лютневої
революції 1917 року. Значну роль у розвитку національної освіти відіграла Центральна
Рада, яка проголосила основним завданням освітньої політики відродження рідної мови
і школи. У жовтні 1917 р. розпочав діяльність Український народний університет у
Києві, у листопаді – відкриті Українська Педагогічна академія та Українська академія
мистецтв. Уряд Павла Скоропадського продовжив освітню політику, розпочату УЦР.
За часи гетьманату (1918 р.) у більшості шкіл введено українську мову, Київський
Український народний університет і Університет Св. Володимира перетворені на
державні навчальні заклади.
Варто відзначити, що напередодні Першої світової війни та в роки національновизвольних змагань у Києві було відкрито декілька ВНЗ культурно-національної
спрямованості: 1913 року – Київська консерваторія (нині Національна музична академія
України ім. П. І. Чайковського), 1917 року – Українська академія мистецтв (нині
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), 1919 року – Вищий
музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка (нині Київський національний університет
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого). Наведемо деякі історичні факти
щодо початкової діяльності цих вищих навчальних закладів культури і мистецтв,
оскільки їхнє відкриття мало велике значення для культурного розвитку українського
народу.
Консерваторія була заснована 1913 року на базі музичного училища Київського
відділення Російського музичного товариства. Її відкриттю сприяли С. В. Рахманінов,
О. К. Глазунов, П. І. Чайковський. Першими директорами були В. Пухальський і Р. Глієр.
З 1925 р. молодші класи виділені в окремий навчальний заклад – музичний технікум,
старші класи увійшли до складу Музично-драматичного інституту ім. М. В. Лисенка.
Під час реорганізації цього інституту у середині 30-х років музичні факультети знов
були об’єднані з музичним технікумом, і таким чином було відновлено Київську
державну консерваторію, якій у 1940 р. присвоєно ім’я П. І. Чайковського.
З метою підготовки спеціалістів у галузі мистецтва Центральною Радою у Києві
у листопаді 1917 року засновано Українську академію мистецтв, першим ректором
якої став Ф. Кричевський. З 1924 р. цей навчальний заклад трансформовано у Київський
художній інститут. Однак у 30-ті роки ХХ ст., із встановленням сталінської командноадміністративної системи, посилилася боротьба за гегемонію у мистецтві, відбувався
ідеологічний пресинг. Тому інститут на деякий час було реорганізовано відповідно
пролеткультівській ідеології. Лише після проголошення незалежності України вишу
було повернено початкову назву – Українська академія мистецтв, нині це Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури.
Із становленням українського професійного театру у ХІХ ст. виникла необхідність
у підготовці українських акторів. Ще 1898 року великий український композитор М. В.
Лисенко порушував перед царською владою питання про створення не просто музичної,
а музично-драматичної школи у Києві, яку і було відкрито як приватну 1904 року. Але
умови до національно-культурного відродження українського народу визріли лише у
1917–1919 рр., протягом яких тривав процес реформування музично-драматичної школи
у вищий навчальний заклад – Вищий музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка. В

результаті реорганізації цього інституту у середині 30-х рр. на базі драматичного
факультету створено окремий Київський державний театральний інститут, який став
єдиним театральним вищим навчальним закладом у республіці. Після неодноразового
перейменування він одержав остаточну назву у сучасній Україні – Київський
національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.
Радянська влада в Україні також приділяла увагу розвитку вищої освіти, вживала
заходів щодо ліквідації її станового характеру, з 1919 р. були запроваджені нові правила
вступу до вищих навчальних закладів, які створювали пільгові умови вихідцям з
робітників і селян та ін. У перші роки радянської влади виникли своєрідні форми
інтеграції науки, вищої освіти і виробництва. З 1920 р. почали організовуватися
робітничі факультети, університети ліквідовувалися, а на базі окремих факультетів
створювалися відповідні інститути. Аналіз статистичних даних свідчить, що наприкінці
1920 р. в Україні вже існувало 38 інститутів і 13 тис. робітфаків.
За даними досліджень, на середину 1920 р. у Києві діяло кілька вищих навчальних
закладів гуманітарного спрямування – Університет Св. Володимира та Український
університет, організований за добу УНР, Вищі жіночі курси, два народні університети
– український і російський. У зв’язку з проведенням радянською владою політики на
ліквідацію неписьменності виникла гостра необхідність у педагогічних кадрах. Тому
1920 року було відкрито 48 педагогічних технікумів і близько 100 учительських курсів.
Управлінням вищих шкіл м. Києва 15 липня 1920 р. було ухвалено рішення про створення
на базі Київського університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів Київський
вищий інститут народної освіти, якому радою професорів було присвоєно ім’я видатного
українського вченого, культурного і громадського діяча М. П. Драгоманова. Першим
директором інституту був український математик, педагог К. М. Щербина. Згодом, у
тому ж році, в інститут були влиті народні університети, географічний та вчительський
інститути, а також приватні жіночі педагогічні курси [6]. 1933 року замість інститутів
соціального виховання і педагогічних інститутів професійної освіти (КІПО) було
створено єдиний тип вищого педагогічного навчального закладу – педагогічний
інститут, якому з 1936 р. присвоєно ім’я М. О. Горького. Лише після здобуття
незалежності України інститутові було повернено ім’я М. П. Драгоманова. Нині – це
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.
Розвиткові вищої освіти в Україні, у т.ч. і у Києві, в перші роки радянської влади
сприяла політика українізації 20–30-х рр. ХХ ст. Вже на 1930 р. кількість студентівукраїнців становила 57%. Надзвичайно важливого значення для розвитку науки і культури
мало відновлення у 1933 р. університетської освіти в Україні. Отже, у Києві знов почав
функціонувати університет. Але з встановленням сталінської командно-адміністративної
системи протягом 30-х років ХХ ст. політика українізації поступово була згорнута. З
1929 р. розпочинається уніфікація вищої і середньої спеціальної освіти та реорганізація
її за галузевою ознакою. Основним вищим навчальним закладом у 30-ті роки став
інститут. Було створено галузеві вищі навчальні заклади. Потреби економіки вимагали
постійного збільшення кількості фахівців технічного, економічного та ін. профілів.
Лише 1930 року у Києві відкрито 4 галузеві вищі навчальні заклади: Київський цукровий
інститут (нині Національний університет харчових технологій), Інститут шкіряної
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промисловості (нині Київський національний університет технологій і дизайну),
Київський будівельний інститут (нині Київський національний університет будівництва
і архітектури), Державний інститут фізичної культури України, заснований спочатку у
Харкові і 1944 року переїхав до Києва (нині Національний університет фізичного
виховання і спорту України); 1933 року – Київський авіаційний інститут (нині
Національний авіаційний університет).
Аналіз історії створення та розвитку цих галузевих інститутів дає підстави
стверджувати, що кожний з них має свої специфічні особливості. Так, передумова
створення сучасного Національного університету харчових технологій тісно пов’язана
з історією розвитку цукрової галузі ще у ХІХ ст., коли Україна була головним осередком
цукрової промисловості Російської імперії. З утворенням 1898 року Політехнічного
інституту, на кафедрі хімічної технології поживних речовин вивчали технологію цукру,
крохмалю, глюкози і бродильних виробництв. У 1929 р. на базі цієї кафедри на
хімічному факультеті створено цукровий відділ, а згодом і окремий цукровий факультет.
1930 року в результаті злиття цукрових факультетів декількох міст було утворено
Київський цукровий інститут, який з 1935 р. перейменований у Київський технологічний
інститут харчової промисловості ім. Мікояна. За роки незалежності заклад одержав
статус університету і має назву – Національний університет харчових технологій.
Іншим галузевим інститутом з 1930 р. був Інститут шкіряної промисловості у
Києві, який 1941 р. одержав назву Київський технологічний інститут легкої
промисловості. За роки незалежності статус закладу змінювався декілька разів – від
інституту до академії та університету. Сучасна назва – Київський національний
університет технологій і дизайну.
З метою підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі цього ж 1930
року заснований Київський будівельний інститут на базі відділення фабричнозаводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту й
архітектурного факультету Київського художнього інституту. У 1939 р. він одержав
назву Київський інженерно-будівельний інститут, нині це Київський національний
університет будівництва і архітектури.
Витоки Національного авіаційного університету знаходяться в авіаційних курсах,
організованих київськими політехніками наприкінці ХІХ ст., а самостійна історія почалася
з 1933 року з утворенням на базі авіаційного факультету КПІ Київського авіаційного
інституту. У подальшому його назва і статус неодноразово змінювалися.
Дещо пізніше, в роки Другої світової війни (1944 р.) засновано ще один галузевий
ВНЗ – Київський автомобільно-дорожній інститут (майбутній Національний
транспортний університет).
У повоєнні роки в УРСР розширювалася підготовка фахівців у системі вищої
освіти. Після завершення Другої світової війни, із входженням УРСР до ООН,
налагоджуванням міжнародних зв’язків виникла необхідність у фахівцях з іноземної
мови. Тому 1948 року було відкрито Київський державний інститут іноземних мов (нині
Київський національний лінгвістичний університет). В сучасних умовах ВНЗ випускає
фахівців з англійської, німецької, французької, іспанської, італійської, російської,
багатьох східних мов – китайської, японської, арабської та ін.

У 1960–1970 рр. основна увага при плануванні підготовки кадрів зверталася на ті
ланки вищої освіти, які забезпечували науково-технічний прогрес. Серед новоутворених
ВНЗ був Київський торгово-економічний інститут (нині Київський національний
торгово-економічний університет). Його історія бере початок від Київського філіалу
Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного ще 1946 року.
Нагальна потреба в кадрах вищої кваліфікації для галузі торгівлі сприяла створенню на
базі філіалу самостійного вищого навчального закладу. Київський торгово-економічний
інститут заснований 1966 року на базі Київського філіалу Донецького інституту
радянської торгівлі [7].
Останнім вищим навчальним закладом за радянську добу у столиці відкрито
Київський державний інститут культури ім. Корнійчука 1968 року. В той час при ньому
існували лише «Культурно-освітній», «Бібліотечний» факультети та факультет
«Громадських професій» [8]. Нині це потужний ВНЗ, який включає сім інститутів, п’ять
факультетів. Колишній КДІК одержав назву Київський національний університет культури
і мистецтв (КНУКіМ).
У цілому, за роки радянської влади вища освіта виконувала покладені на неї
завдання підготовки кадрів для економіки, науки й культури. Попри всі негативні явища,
радянська вища школа забезпечувала всім громадянам республіки доступ до вищої
освіти, створила значний науковий і культурний потенціал. Але у цей період не обійшлося
без помилок і порушень. Так, політика «злиття націй» призвела до того, що вищі навчальні
заклади України, у тому числі і у Києві, повністю перейшли на російську мову,
національної школи не існувало. Процес створення такої школи розпочався в Україні
лише після здобуття незалежності.
З проголошенням незалежності 1991 року Україна почала формувати власну
політику й систему вищої освіти. У спадок країна одержала дуже специфічну
багаторівневу систему освіти СРСР. На день проголошення незалежності у столиці
діяло 18 державних вищих навчальних закладів. Зауважимо, що за кількістю ВНЗ Київ
займав на той час друге місце серед міст України після Харкова. З другої половини 90-х рр.
ХХ ст., після проходження акредитації, багатьом вищим навчальним закладам Києва
надано вищий статус: академій, університетів. Поряд з класичним університетом
ім. Тараса Шевченка та Національним університетом «Києво-Могилянська академія»
статус «університет» надано ще 15-ти державним інститутам. Художній інститут і
Київська державна консерваторія стали академіями. Практично всі вони одержали статус
національного вищого навчального закладу. Хоча зміна статусу вишів ще не означала
їхню корінну перебудову.
За 20 років існування сучасної Української держави чисельність ВНЗ значно
зросла, крім того, розпочали свою діяльність багато недержавних вишів. За
статистичними даними Міністерства освіти України, на початок 2010/11 н.р. в Україні
діяло 187 ліцензованих вищих навчальних закладів приватної форми власності різних
рівнів акредитації, понад 30 з них у Києві [9]. Так, за роки незалежності у Києві було
відкрито такі приватні вищі навчальні заклади: Міжнародний Соломонів університет
(1991 р.), Київський славістичний університет (1993 р.), Приватний вищий навчальний
заклад «Київський міжнародний університет» (1994 р.), Київський університет туризму,
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економіки і права (1995 р.), Київський університет права НАН України (1995 р.),
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.
Бойчука (1999 р.), Київський університет економіки і технологій транспорту (2001 р.),
Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка (2002 р.) та ін. Динаміку
кількості вищих навчальних закладів у Києві, чисельність в них студентів за роки
незалежності України наведено у таблиці.

підстави дійти висновку, що кожен навчальний заклад розвивається як своєрідний центр
науки та культури. І чим старіший ВНЗ, тим більше поколінь залишило тут свій
неповторний слід, тим більше він дав суспільству видатних фахівців і вчених. Київ був
і залишається найважливішим центром вищої освіти України.

Таблиця
Динаміка кількості вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації
м. Києва
(на початок навчального року)
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Складено за даними: [10-12].
У Київських вишах зроблено вагомі кроки щодо входження української освіти в
Європейський і світовий простір. З приєднанням України до Болонського процесу у
деяких київських ВНЗ розпочався експеримент, а з 2006/2007 н.р. в усіх вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації запроваджено кредитно-модульну систему
навчання. Аналіз їхньої спрямованості свідчить, що тут зосереджується все розмаїття
напрямів підготовки. Суть змін, що відбуваються у вищій школі столиці, полягають у
приведенні структури і змісту вищої освіти, їх науково-методичного забезпечення,
мережі ВНЗ у відповідність із сучасними реаліями, а саме: розбудовою незалежної
Української держави, процесами становлення громадянського суспільства і ринкових
відносин, необхідністю тісної інтеграції із світовою системою освіти і культури.
Таким чином, короткий екскурс в історію розвитку вищої школи м. Києва дає
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У статті розглядається негативне становлення російського художника М. Ге
до союзу церкви і царської влади, що створював основи християнської віри та
насаджував російську церковну обрядовість в Україні.
Автором з’ясовано релігійно-філософське навантаження останнього періоду
творчості майстра в Україні, визначено спільні риси світоглядно-релігійних засад
М. Ге і Г. Сковороди.
Ключові слова: християнство, образ Христа, канон, візантизм, релігія,
мистецтво, обрядовість.
В статье рассматривается негативное отношение русского художника Н. Ге
к союзу церкви и царской власти, который искажал основы християнской веры и
насаждал русскую церковную обрядность в Украине.
Автором указан религийно-философский акцент последнего периода
творчества мастера в Украине, определены общие черты мировоззренческорелигийных принципов Н. Ге и Г. Сковороды.
Ключевые слова: християнство, образ Христа, канон, византизм, религия,
искусство, обрядность.
The article deals with the negative approach of Russian artist M. Ge to the union
of church and church power that was the basis of Christian belief and the religious
traditions in Ukraine.
The author presented the ideas of religious and philosophy approach during the
last period of M. Ge creative activity. The common features of M. Ge and G. Skovoroda
religuous word outlook are analyzed.
Key words: christianity, Christ, canon, visayans, religion, art, tradition.
Серед історичних постатей минулого на особливу увагу заслуговують особистості,
імена яких віднесено до російської культури, але при цьому не враховано, що їх родинні
корені й творча діяльність тісно пов’язані з Україною. Нині, коли відбувається
закономірний процес переоцінки надбань, ми маємо можливість по-новому розглянути
художню творчість таких діячів культури, як художник Микола Ге. За визначенням
українського мистецтвознавця Д. Антоновича, „М. Ге був українцем не тільки за
походженням, як дехто з майстрів передвижників, він був також українцем з
переконанням, зі стихійної вдачі і, що найголовніше, з характеру художньої уяви, тому,
можливо, власне через це він так довго зоставався незрозумілим у російській громаді
й критиці” [2; 2].
Життєва й творча доля М. Ге неодноразово була в центрі уваги російських
дослідників, зокрема у Н. Зограф (1968), В. Порудомінського (1970), Є. Арбітмана
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(1972), В. Тарасова (1989) та інших, які в своїх працях розкрили ідеологічні, соціальноекономічні, психологічні та моральні екстремуми естетичного кредо художника в
контексті російської культури кінця ХІХ ст.
Відомо, що останні вісімнадцять років життя, тобто з 1876 р. по 1894 р., видатний
художник прожив в Україні на хуторі Іванівка Борзнянського району Чернігівської
області, сподіваючись, що тут „мистецтво буде вільним” [6; 101]. Крім цього, Микола
Ге був знайомий з багатьма представниками української культури. Він брав участь у
відкритті Київської малювальної школи, засновником якої був М. Мурашко, давав уроки
мистецької майстерності, чим настільки захоплював учнів, що вони були його частими
гостями на хуторі. Художник приятелював із українськими істориками В. Антоновичем
і М. Костомаровим, часто відвідував своїх сусідів: Я. Тарновського в с. Качанівка та
О. Вересая в с. Сокиринцях.
У спогадах сина В. Антоновича ми знайшли цікавий епізод про те, що навесні
1894 року М. Ге приїхавши до Києва, зайшов до їхньої родини з проханням передати
портрет М. Костомарова „якійсь українській інституції” [2; 3]. Восени син М. Ге надіслав
портрет М. Костомарова до Львівського Товариства імені Т. Шевченка.
Феномен творчості М. Ге на тлі українського культурно-освітнього життя першим
досліджував літературознавець Ю. Шерех (Шевельов) (1990). У своїй розвідці він
розкрив не лише українські родинні корені М. Ге, а й побіжно згадав про діячів
національної культури, з якими приятелював художник в останні роки життя. Цікавою,
на нашу думку, була спроба науковця довести схожість філософських поглядів та
творчої уяви Шевченка-поета і Ге-маляра [12]. У цьому ж напрямі вів свої пошуки й
сучасний український дослідник В. Пономарьов.
Відомий український мистецтвознавець початку XX ст. Д. Антонович у своїй
ненадрукованій промові до 20-річної річниці з дня смерті М. Ге, зараховуючи митця до
числа українських художників, порівняв його релігійний світогляд із філософією
Г. Сковороди й творчістю Т. Шевченка [2].
Метою нашої розвідки є спроба відкрити постать М. Ге як глибоко релігійного
художника, який в останніх картинах втілив своє духовне світовідчуття, що співпадало
з філософсько-релігійними поглядами Г. Сковороди.
Помилковими є твердження російських дослідників, що після 1882 року М. Ге,
захопившись ідеями Л. Толстого про «непримиримість із усіма формами насилля і гніту»,
змінив свій спосіб життя і став його «переконаним послідовником філософськоморального вчення» [1; 95].
У 50-х роках Григорій Ге, брат художника, повернувшись із військової служби,
відзначив зміни в поведінці М. Ге – «це було уособлення правдивості, безкорисливості
і доброзичливості» [4; 134]. Крім цього, він помітив надзвичайну делікатність по
відношенню до людей, нижчих за соціальним положенням, яка іноді була незрозумілою.
М. Ге часто повторював, що «влада насильства може хоч кого збити з толку» [4; 134].
Серед його друзів за Академією більшість була із бідних сімей. Він їм завжди
допомагав. Як згадував брат, гроші, що М. Ге отримував за уроки, навчаючи художній
майстерності, та за портрети, які писав за замовленнями, часто віддавав своїм
товаришам.
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У листах до А. Забіли, майбутньої дружини М. Ге, є такі рядки: «Я знаю, милий
мій друже, що ти не будеш ніколи холоднокровною до стану інших. Ми не повинні
залишатися егоїстами, усіма силами будемо прагнути бути корисними і для інших, не
будемо думати, що заслужили це щастя. Ми щасливі для того, можливо, щоб бути іншим
допомогою» [6; 36].
Брат художника Г. Ге згадував, що коли помер їх батько, восени 1855 року, М. Ге
відмовився від спадщини (с. Попелюхи Могилівського повіту на Поділлі) та лише
декілька днів провів у рідному будинку. Тут він вголос роздумував про користь гармонії
тілесної й духовної, про красу добра, про святість почуття любові та наполягав на
необхідності залишити всі заведені поміщицькі звичаї, тому що, на його думку, «навіть
найменше використання кріпацького права є зловживанням» [5;135].
Отже, ще в 50-х роках, задовго до зустрічі з Л. Толстим, М. Ге був щирим
християнином, який закликав до добра, гуманності, співчуття й допомоги бідним і
знедоленим.
Із середини 70-х років М. Ге оселився в Україні, тут він не тільки створив свої
найкращі полотна, а й, як простий український селянин, вів господарство. Він орав цілину
й перелоги, волочив ріллю, сіяв пшеницю, жито, ячмінь І просо, вигодовував бичків і
розводив різну птицю. Майстер навіть їздив у с. Фастівці на ярмарки, про які з
захопленням писав у листі від 15 червня 1880 року до дружини меншого сина К. Ге:
«...жодної хвилини не було вільної. Господарство і два ярмарки, кожен по два дні й дві
ночі, без відпочинку. Однак серце моє хазяйське радіє, і продав я добре, і купив, що
потрібно» [6; 110].
Найбільшого задоволення Микола Ге одержував від своєї пасіки. До нас дійшло
фото Л. Ковальського, учня майстра, на якому ми бачимо художника в простому
сільському одязі серед бджолиних вуликів. Чи була ця справа для майстра простим
захопленням, чи місцем відпочинку й натхнення, де як колись і Григорій Сковорода
заглиблювався в пізнання своєї істинної природи, нам не відомо.
Російський художник І. Репін, відвідавши у 80-х роках М. Ге на хуторі, писав, що
художник був схожий у ті часи на Г. Сковороду. «Таке ж ходіння пішки по Малоросії і
проповідь ідей моралі, де прийдеться» [6; 277].
Г. М’ясоєдов згадував, як у цих же роках М. Ге відвідав його в Полтаві. „Він узяв
свій посох, підв'язав сумку за спину, як носять мандрівники, І з станції пішки близько
п'яти верст брів через усю Полтаву...М.М. прямо пройшов у сад, поклав сумку під
голову з Євангелієм у руках, якого ніколи не залишав...». Його розмова часто переходила
в проповідь, а коли треба було щось довести, швидко діставав Біблію із кишені і,
декілька раз повторюючи який-небудь текст, додавав: «Як це правильно і як це глибоко!
Ось, батенько, де істина, а не то що Спенсери да Конти та їм подібний дріб'язок” [6; 248].
Учні згадували, що М. Ге завжди був одягнений дуже просто, майже «пожебрацьки» [6; 254]. У такому вигляді він їздив і до Москви і до Петербургу, хоча й
гостював у людей різних за соціальним статусом і матеріальним достатком. М. Ге ніколи
не випускав із рук Біблію, а особливо любив читати Євангеліє від їоанна. «Він шукав
не історичної правди, а близькість до своїх поглядів, думок, відчуттів, відбиток того,
що його, М.Ге, сьогодні тривожило й давило» [8; 24].

Як відомо, Г. Сковорода теж вів скромний спосіб життя, постійно мандрував і
називав себе «любителем священної Біблії». Дарма, що він знав її досконало, постійно
перечитуючи, щоразу знаходив щось нове, У „Розмові п'яти подорожніх” спостерігаємо
захоплення Г. Сковородою цим безсмертним твором: «Ця найчудовіша для мене книга
над усіма моїми полюбовницями гору одержала, втоливши мою довго часову спрагу
та голод хлібом і водою, солодшою меду та щільника, Божої істини й правди, і відчуваю
особливу до неї свою природу» [6; 273].
Схожість художника М. Ге з філософом Г. Сковородою визначається не тільки у
способі життя, інтересах, а й у неприйнятті догм офіційної церкви. Ці видатні
особистості належали до тієї невеликої когорти людей, які не боялися йти наперекір
загальній суспільній думці, наперекір натовпу. Вихований у дусі філософськорелігійного навчання, Г. Сковорода повставав проти мертвої церковної схоластики та
духовного гноблення, спираючись у своїй філософії майже виключно на Біблію як
єдине джерело духовного пізнання. Сковорода говорив: «Вірити в Бога не значить вірити
в Його існування, а значить - віддатися Йому та жити за Його законом».
Біблія для Г. Сковороди була вищою за церкву. Сучасний дослідник Ю. Барабаш
зазначає: «Пантеїстична віра в божественне начало, щире, пристрасне поривання до
релігійного ідеалу є для Сковороди не те саме, що сліпа покора й бездумне схиляння
перед владою та авторитетом панівної Церкви» [3; 303].
У спогадах сучасників знаходимо, що у 80-х роках XIX ст. М. Ге з «великою
ворожнечею ставився до нашої (М. Нестєров, В. Васнецов, М. Врубель та поляки
П. і О. Свєдомські) спроби розпису Володимирського собору» [6; 287]. У чому ж
причина такого незадоволення М. Ге, адже деякі з цих художників належали до
Товариства передвижників, засновником якого на початку 70-х був і сам майстер?
Згадаймо факти з історії будівлі й розпису цього собору в Києві.
Бажання побудувати храм в ім'я хрестителя Русі князя Володимира Великого
виникло на початку 1850-х років у митрополита Київського і Галицького Філарета,
доктора богослов'я, ректора Московської духовної академії. Він висловив свою
пропозицію імператорові Миколі І, який дозволив почати збирати пожертви на зведення
храму.
Розробку проекту собору, яка б відповідала формам так званого російськовізантійського архітектурного стилю, що насаджував Синод по всій імперії, митрополит
Філарет доручив архітектору І.В. Штрому.
15 липня 1862 року, у день святкування пам’яті Святого рівноапостольного князя
Володимира, відбулись урочисті закладини храму. Після спалаху у 1863 році чергового
польського повстання влада значно посилила політику русифікації українських земель,
яка базувалася на трьох основних засадах: «православ'я, народність, самодержавність».
Тому це змусило прискорити темпи будівництва, щоб якомога швидше освятити храм.
З 1866 р. роботи щодо спорудження храму було призупинено через технічні
причини. Протягом дев’яти років у приміщенні собору не велося ніяких робіт. У 1975 р.
імператор Олександр II наказав знову продовжити будівництво вже за державні кошти.
У 1883 р. було запропоновано розробити проект інтер’єру відповідно до
візантійського стилю. Через два роки керівником внутрішнього оздоблення храму
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назначено А. Прахова, який у своєму проекті за основу використав візантійську систему
розписів храмів. Для виконання настінних розписів А. Прахов запросив кращих митців
того часу: російських художників В. Васнецова, М. Нестєрова, М. Врубеля; поляків
П. і О.Свєдомських та В. Котарбінського; українських майстрів, учнів Київської
малювальної школи М.І. Мурашка, В.Д. Замирайла, С.П. Костенка, І.К. Пимоненка та
інших.
Так, російська церковна обрядовість насаджувалася у поневоленій Москвою
Україні, вона викреслювала не тільки українську культуру, а й національну релігійну
обрядовість.
З історичних і культурологічних джерел нам відомо, що за часів Київської Русі,
праматері України, християнство не копіювало Візантію, а шукало власних шляхів щодо
церковної обрядовості й розуміння віри. Наш народ створив церковне життя відповідно
до вимог своєї душі, ментальності та давніх звичаїв і традицій, які пристосувались до
християнської релігії. На думку відомого публіциста отця І. Ортинського, «наша древня
українська Церква створила окремий церковний світ, її віра була своєрідною та
відмінною від інших, якоюсь грецько-руською. Вона була вірою Христа, вірою, яка не
поривала зв’язку з однією правдивою та загальною Христовою Церквою».
Українське християнство ще від часів митрополита Іларіона й печерських
подвижників віри відзначалося чистим, щирим патріотизмом. Воювати за Україну у
свідомості нашого народу означало боротися за Христову віру, тому церква вважалася
і храмом Божим, і національною святинею. Українське християнство утверджувало
думку, що людина є відповідальною перед Богом не тільки за себе особисто, але й за
свою родину, за свою громаду, за свою націю.
На противагу київсько-українському християнству російське, захопивши з кінця
XVII ст. українську церкву, стало продовженням візантійських начал, їх подальшим
розвитком і поглибленням, бо головною метою було впровадження самовладної
державної влади. Тому воно повністю запозичило з Візантії вчення, яке було основою
цезаропапизму та поневолення церкви державною владою. Воно дозволило царям
втручатися в суто релігійно-церковні справи, а згодом робить із Російської Церкви
знаряддя русифікації та пригноблення інших народів.
Цезаропапизм за російським варіантом – це православна віра в російського
«доброго царя», яка була небезпечною духовною трутизною. Вона представляла
московського володаря як «помазаника Божого», як голову Христової Церкви, до того
ж єдиної Російської Православної Церкви, бо всі Інші в Росії трактувалися, як гірші.
Така віра «освячувала» в уяві людини особу імператорів й установлений ними Імперський
порядок, до якого належали національні й соціальні відносини, тобто весь суспільнополітичний лад.
Що ж так бентежило М. Ге: насадження російської церковної обрядовості у
поневоленій Москвою Україні чи взагалі спотворення християнської віри московським
імперіалізмом, який користувався послугами Російської Православної Церкви для
політичних інтриг і національного закріпачення інших народів?
Є. Кузьмін, учень М. Ге, залишив нам висловлювання учителя щодо участі
В. Ваенецова, М. Нестсрова та П. і О. Сведомських у розпису Володимирського собору
в Києві.

« - Не вірують, а образи пишуть. Розп’яття пишуть, а не бійсь, самі б так на
розп’яття не пішли.
- А ви пішли б?
- Пішов би, – швидко обернувся він. – Обов’язково пішов. Може бути в останню
хвилину злякався б, зрадив би, спаскудив би, але... це вже потім, а зразу пішов би» [7; 2].
Микола Ге був щирим християнином, але його віра відрізнялася від нав’язаної у
XIX ст. канонічної церковної. Художник не приймав специфіку тогочасної релігійної
обрядовості, був обурений її бездуховністю, спотворенням ідей добра і чистоти, які
становлять основу християнського вчення.
В Україні М. Ге написав глибоко релігійні картини: «Розп’яття», «Вихід Христа з
учнями з таємної вечері в Гетеиманеький сад», «Що є істина?», «Совість (Іуда)», «Суд
Синедріона», «Винен смерті», деякі з них були зняті з виставок та заборонені до показу,
зокрема «Суд Синедріона. «Винен смерті» і «Розп’яття». Причиною стала створена
майстром нова інтерпретація образу Ісуса Христа, яка не була схожою на іконопис жодної
з християнських конфесій.
Як писав в одному з листів М. Ге: «Не оригінальність мною керувала, а відношення
до Ідеалу з точки зору Христа. Я відкинув форму язичницьку, зовнішню, нав’язану
християнському Ідеалу. Мої спроби слабкі, далекі від досконалості, але вони справжні,
тобто вони виправдані не капризом, не рутиною, не поклонінням зовнішньому, а справжнім
розумінням життя, про яке говорив Христос. Краса, Сила - Ідеали тих, хто вклоняється
фізичній силі, чуттєвості. Краса Христа - духовна краса: око, світло тіла, духовне цінне,
тілесне – тимчасове, що переходить! Цінні форми, як зміст духу» [6; 175].
Пропонуємо зупинитися на першому варіанті «Розп’яття» (1892), який
зберігається у французькому музеї д’Орсе, другий варіант (1894), на жаль, десь
загублено.
У центрі картини зображено розп’ятого Ісуса, мертве тіло якого повисло на хресті,
що лише вбиті в зап’ястя рук гвіздки тримають його. Вага бездиханного Христа тягне
його до землі, але прив’язані до стовпа ноги не дають йому впасти, вони зігнулися в
колінах під прямим кутом. Голову Ісуса відкинуто назад, на обличчі – сліди останніх
жахливих мук, терновий вінок ніби прилип кров'ю до перекладини стовпа. М’язи рук
напружені, шкіра настільки натягнена, що майже видно кістки й ребра. Криваво-брудна
кров від вбитих гвіздків застигла на руках і хресті.
Муки, біль, страждання, холод, безвихідь переповнюють полотно. Художник
настільки вдало це передав, що навіть виникає відчуття виходу цього жахливого
простору за межі картини, і розповсюдження його по всьому світу. Втягнений у цю
страшну сцену, глядач не може бути байдужим, але й припинити теж не може, і тому
акцент безпорадного страждання підсилюється ще більше.
Метою художника є не залякати глядача, а наблизити його до таїнства смерті, до
її містицизму, бо саме вона робить усіх рівними, нищить усе те, з чим людина себе
раніше ототожнювала- У листі до родини Костичевих М. Ге писав: «Мистецтво має
життя вільне, незалежне і прагнуло й прагне тепер скрізь звільнитися від цієї залежності.
Але звільнення буде не в пониженні Ідеалу, а, навпаки, у рості Ідеалу. Ось це завдання
випало і мені, і я вважаю себе зобов’язаним це зробити. Тому що я це люблю більше за
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все; не робити це для мене було б горе. Розп’яття – ви завжди побачите фізичне
страждання Ісуса і більше нічого. Усі оточуючі, так як і всі глядачі за межами картини,
повинні відчувати пригнічення свого відчуття і більше нічого. Єдине, що вам
залишається або сказати, що я цього не робив, тобто звинуватити інших, а це і значить
звинуватити себе, або сказати, що це дурниця і на це не слід дивитись» [6; 177].
У М. Ге Христос – це амальгами Бога й Людини, яка перенесла тяжкі муки й
невимовні страждання. Христос – живий істинний Бог, бо він уособлює найсуттєвіше в
людині, він пізнав найглибшу розпуку й найвище блаженство. Його людськість, за
рішенням майстра, зовсім не допускає, щоб її прикрасили німбом чи зробили з неї
ікону.
М. Ге прагнув, щоб кожен глядач, зосередившись, на декілька хвилин подивився
в очі смерті і запитав себе: «А чи я зміг би так?».
Отже, коли ми дивимося на «Розп’яття» М. Ге, актуалізується наш духовний світ.
Наша свідомість відгукується на те, що ховається в середині нас. Майстер вірить, що
настане день - і наша душа повернеться до свого джерела, як найвищого розквіту
свідомості.
М. Ге писав своїй невістці К. Забілі: «Кожна людина на дні душі знає, що правда,
що добро, що істинно. Тільки з цим простим безпосереднім розумінням вона й може
слухати Пророка й Поета. - Божа іскра в кожному є - і це не повинна вона забувати.
Якщо мої слова здалися Вам правдивими, чесними, то заслуга не в мені, Ви раніше
знали, я тільки допоміг Вам до себе ж прислухатися» [6; 110].

Про присутність «божої іскри» в кожній людині говорив і Г. Сковорода. На його
думку, сенс людського життя полягає у пізнання себе, бо це і є шлях до Бога. «Один
труд у цих обох – пізнати себе і збагнути Бога, пізнати і збагнути точну людину... Адже
істинна людина та Бог є те саме» [10; 168].
Як і М. Ге, так і Г. Сковорода своєю творчістю звертаються до кожного з нас з
проханням розгадати свою природу, розбудити духовну свободу, щоб сприйняти істину
розкритим серцем і з’єднатися з Богом. Людина повинна рухатися розумово й духовно,
щоб завершити коло від темряви до світла, від смерті до вічності. Свідомість має
повернутися до основ християнської віри, до Істини, яку дав нам Бог, бо тільки він є
для кожного з нас верховною силою і законом. А це можливе лише у стані повної
свободи, без конфесійних умовностей. Прагнення бути вільним, без будь-яких обмежень
споконвіків було характерним для української ментальності, тож тому й був, на думку
Д. Антоновича, довгі часи незрозумілим російській критиці Микола Ге, що його
світоглядно-релігійні погляди співпадали із вченням українського філософа
Г. Сковороди.
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викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИРКАМИ
В УКРАЇНІ (1933 Р.)
У статті проаналізовано основні етапи роботи Державного управління
цирками, визначено позитивні та негативні наслідки діяльності ДУЦ.
Ключові слова: циркове мистецтво, Державне управління цирками.
В статье проанализированы основные этапы работы Государственного
управления цирками, определены положительные и отрицательные последствия
деятельности ГУЦ.
Ключевые слова: цирковое искусство, Государственное управление цирками.
The basic stages of work of State Circus Administration, experience and miscalculations in organization of its work are presented and analyzed in the article.
Key words: circus art, State Circus Administration.
Сучасній культурній ситуації в Україні властиве прагнення до відродження
національної культури та відновлення втрачених духовних цінностей. Активізація
вітчизняної наукової думки щодо проблеми формування, становлення та розвитку
українського мистецтва сприяла збагаченню наукових знань у галузі художнього,
музичного, театрального та кіномистецтва. Але, попри плідні пошуки українських
мистецтвознавців, у царині вітчизняного циркового мистецтва на сьогодні залишаються
недослідженими окремі аспекти, одним з яких є діяльність Державного управління
цирками в Україні.
Історія українського цирку першої третини ХХ ст. неодноразово ставала предметом
дослідження науковців. Так, праця Ю. Дмитрієва «Радянський цирк» (1963), містить у
собі відомості про діяльність циркових труп Києва, Одеси, Харкова, розкриває невідомі
факти з історії утворення колгоспних і сільських цирків на території України у 30-ті
роки.
Джерелом відомостей про український цирк початку ХХ ст. є роботи Р. Славського.
З огляду на тему нашої статті, слід виокремити монографію «Віталій Лазаренко»
(1980) та статті у журналі «Радянська естрада і цирк», присвячені творчості українських
діячів цирку: М.М. Золло, братів Ялових, І.В. Лєбєдєва.
У своїй праці «Київський цирк: люди, події, долі» (1995) М.А. Рибаков присвятив
окремий розділ розвиткові циркової справи в Києві у 30-ті рр. ХХ ст.
Деякі аспекти історії українського цирку початку ХХ ст. містяться у роботах
І. Бугрімової, О. Гур’євої, Д. Жукова, Н. Матвєєва, П. Тарахно, М. Татарського та ін.
Отже, історія українського цирку періоду 30-х рр. ХХ ст. неодноразово вивчалася
науковцями, але досі залишаються нерозкритими певні аспекти цього питання.
Повноцінне осмислення процесів, характерних для вітчизняного циркового мистецтва,
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потребує зведення та ретельного аналізу всіх доступних джерел, зокрема архівних
матеріалів.
Однією з маловідомих сторінок у вітчизняній історії цирку є створення та
діяльність Державного управління цирками (ДУЦ) в Україні у 1933 році.
На сьогодні єдиним джерелом інформації, що висвітлює цю сторінку української
циркової історії, є документи, які зберігаються в Державному архіві музею літератури
та мистецтва. Згадані джерела лише частково відображують діяльність ДУЦ, але
надають можливість визначити основні етапи роботи управління, а також зробити
припущення щодо місця і значення роботи цієї організації в історії українського цирку
ХХ ст.
Мета статті – дослідити діяльність Державного управління цирків в Україні у 1933
році та визначити позитивні та негативні наслідки роботи ДУЦ.
Діяльність Державного управління цирками відображено в таких групах
документів: листування з цирками, звіти адміністрації цирків про роботу, договори з
артистами, доповідні записки про стан роботи у цирках, заяви, доповідні та пояснювальні
записки співробітників, результати перевірок роботи цирків у провінції тощо. Більшість
використаних у статті джерел публікуються вперше. У витягах з архівних матеріалів
збережено орфографію авторів.
Характеризуючи стан циркової справи у Радянському Союзі в 20–30-ті рр. ХХ ст.,
слід підкреслити, що після Жовтневого перевороту 1917 р. циркове мистецтво набуло
нового сенсу та актуальності. Визнавши безперечну суспільну цінність
найдемократичнішого з мистецтв, держава поставила перед діячами цирку наступні
завдання: утвердження нової ідеології, створення принципово нових номерів і програм,
що відповідали б потребам часу і були спрямовані на робітничу та селянську аудиторію,
звільнення репертуару від грубості та пошлості.
Циркове мистецтво було історично пов’язано з містами (тільки в дні великих
ярмарків балагани будувалися у великих селах). Але в Радянському Союзі на державному
рівні було організоване регулярне культурне обслуговування сільського населення. Вже
у 20-ті роки до українських сіл направляють кінопередвижки, театральні та циркові
бригади.
На початку 30-х років керівними органами надано наступну установку: цирк може
стати найпопулярнішим видовищем серед широких народних мас і, пропагуючи високі
досягнення фізкультури та спорту, а також використовуючи додатково сатирикоагітаційну клоунаду та пантоміму, здатен «нести свою долю сприяння культурному
будівництву» [4; 362].
Творчі та організаційні проблеми цього часу вимагали реорганізації власне циркової
справи, тому у 1931 році Центральне управління державними цирками було ліквідовано,
а замість нього створено Державне об’єднання музики, естради та цирку (ДОМЕЦ).
До літнього сезону 1932 р. в Україні цирки працювали лише у великих промислових
центрах: Харкові, Києві, Одесі, Сталіно (зараз Донецьк), Дніпропетровську та Запоріжжі.
Усі вони мали стаціонарні приміщення та підпорядковувалися Державному об’єднанню
музики, естради і цирків.
У 1932 р., згідно з розпорядженням НКО УРСР, було створено сектор цирків при
секторі мистецтв НКО УРСР задля «повного охвату та обслуговування цирковими
125

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИРКАМИ
В УКРАЇНІ (1933 Р.)

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИРКАМИ
В УКРАЇНІ (1933 Р.)

видовищами населення України» [3; 43]. Реалізацію визначених завдань було заплановано
на 1933 р. Фундаментом для створення циркових відділень на периферії повинні були
стати стаціонарні цирки великих промислових центрів України, а також стаціонари Гомеля
та Могильова зі своїми професійними кадрами та матеріально-технічною базою.
За постановою НКО УРСР від 29.01.33 було створено Державне управління цирків
УРСР під керівництвом Л.М. Поляка, яке мало займатися плануванням роботи цирків і
контролем за виконанням цих планів, розподілом артистичних кадрів, вирішенням
фінансових і господарчих питань тощо.
Було відкрито Вінницьке, Кременчуцьке, Миколаївське, Слов’янське,
Житомирське, Полтавське, Чернігівське, Прилуцьке та Єнакіївське відділення цирків.
Керівники та співробітники кожного з відділень повинні були забезпечувати безперервне
функціонування циркових колективів протягом літнього сезону 1933 р. (Не маючи
належних приміщень, цирки мали можливість працювати виключно у літній період. Лише
Маріупольський та Єнакіївський цирки мали будівлі, пристосовані для роботи взимку).
Згідно з інформацією про склад труп ДУЦ, можна зробити висновок про жанрове
розмаїття програм цирків управління. Кожна з труп представляла 12–13 номерів різних
циркових жанрів. Ось інформація з переліку артистів, які увійшли до колективів
управління: Марченко-Бабич – кобзарі; Соколовська – лопінг; Артеміні – голова, що
обертається; Ніколіні – акробати на столі; Кучинський – джигітовка; Зінківські – музичні
клоуни; Ренальдо – батут; Ренто – одинарний політ; Хефт та Воронцова – кільця та дріт;
Віканді – жонглер та ін.; режисери цирків управління: Делаварі, Оклей, Руссо [6].
У 30-ті рр. ХХ ст. у радянському цирку особливої популярності та широкого
використання набули номери закордонних артистів. Разом з тим, українські артисти
досить часто виступали під псевдонімами. Саме цим можна пояснити велику кількість
іноземних прізвищ у списках артистів українських циркових колективів.
Артисти, з метою працевлаштування у системі ДУЦ, направляли інформацію про
свої номери до циркового сектору при секторі мистецтв НКО УРСР, до Дирекції
циркового тресту України, або листувалися безпосередньо з керівниками відділень
ДУЦ. Завдяки листам та телеграмам артистів, що збереглися, можна одержати певну
інформацію щодо змісту та художньої цінності номерів, які входили до програм ДУЦ.
Артист тов. Харт в своїй телеграмі сповіщає, що його номер «побудовано на класикоакробатичній роботі і заключає в собі цілу пантоміму «Лісова іділія жаби» [1; 105].
Лист артиста С.І. Душухіна до керівника циркового сектору Наркомпросу у
Харкові Горюнова (ініціали не вказано) містить більш детальний опис двох його
номерів. В атракціоні «Велосипедисти у корзині» Душухіни, працювали 3 жінки та один
чоловік: артисти робили різноманітні трюки, їздячи на велосипедах в середині великої
плетеної корзини. Другий атракціон, описаний автором та виконавцем, мав назву
«Повітряне кільце». Апарат, в якому артисти виконували трюки, висів на висоті 12–15
аршин, підчас фінального трюку дно апарату опускалося вниз, таким чином,
підвищувалися видовищність та ризикованість атракціону. «Такий номер для СРСР є
великою новиною та взагалі наскільки мені відомо не працюється у світі», – писав
С.І. Душухін [1; 202].
За свідченням Л.Я. Горіна, виконуючого обов’язки зам. виробництвом у Харкові,
директори цирків ДУЦ запрошували й дуже відомих артистів: «гарних №… у нас не

було і тут прийшлося навіть і переплатити щоб завербувати таких, а якщо служить один
великий №, то й інші №№ з охотою йдуть у нове підприємство» [3; 14]. Включення до
конвеєру Донато для інших великих номерів було приманкою і «посипалися пропозиції
таких №№ китів, як Бреттон та ін.» [3; 14].
Циркові видовища, які колективи ДУЦ демонстрували містами України,
«прекрасно розігрівали людські душі» [5; 162]. Для багатьох глядачів, у своїй більшості
неписьменних, зустріч з цирковим мистецтвом взагалі була чимось незвичним,
вражаючим.
Але попри створення сильних циркових програм, робота колективів ДУЦ була
здебільше збитковою. Однією з об’єктивних причин банкрутства ДУЦ, на нашу думку,
є те, що стаціонари великих українських міст, які повинні були стати фундаментом для
створення циркових відділень на периферії, залишилися у підпорядкуванні ГОМЕЦ, а
стаціонари Гомеля та Могильова було підпорядковано владі Білорусії. Крім того, сектор
цирків при Наркомпросі «сплачував величезні податки, від яких було звільнено ГОМЕЦ
РРФСР, що працював на Україні» [3; 43].
Через відсутність досвіду організації циркової гастрольної роботи на
республіканському рівні, керівництво та співробітники ДУЦ зробили кілька принципових
помилок. По-перше, тривалий час управління не мало єдиної бухгалтерії та точного
обліку по кожному з відділень.
По-друге, директорами відділень у багатьох випадках призначили людей,
некомпетентних у цирковій справі. З доповідної Л.Я. Горіна про стан роботи відділень
ДУЦ від 23.09.33 року: «Наші «Директори» на місцях вельми слабкі, юні, і просто
кажучи бездарні і не можуть керувати справою. До того ж абсолютно безграмотні в
області звичайних законів пов’язаних з театральною роботою… в акторській масі вони
не користуються авторитетом» [3; 8].
По-третє, слід згадати про відсутність приміщень для роботи циркових колективів.
Для показу програм в українських містах та селах будувалися шапіто. Згідно з
матеріалами перевірок роботи цирків, а також за відомостями, які містяться у
доповідних та пояснювальних записках директорів відділень ДУЦ, можна зробити
наступні висновки: шапіто часто встановлювалися у незручних місцях (далеко від
людних місць, в місцях, до яких не можливо було добратися громадським транспортом
тощо); затримка конструкцій для встановлення шапіто або незадовільний стан шатрів,
призводили до зриву гастрольного графіку; погано було організовано рекламу та роботу
з організації глядача.
Показовим може бути витяг з доповідної записки директора ХерсонськоМиколаївського відділення А.Б. Гессенського, якого було усунено від посади, як такого,
що не забезпечив керівництва. Пояснюючи причини нерентабельності цирку у Херсоні,
А.Б. Гессенський писав: «За кілька днів до відкриття Херсонського цирку числа 5–6
червня мені було надіслано з Харкова «Шапіто». Коли робітники повинні були приступити
до під’йому його на щогли то було визначено повнішу його непридатність без
застосування капітального ремонту. Шапіто виявилося гнилим, відсутні були канати,
воно було в дірах та потребувало колосальних заплат, а більшість полотнин повної
заміни. Ось це «Шапіто» згідно з інформацією, яку я маю, коштувало ДУЦ кілька тисяч
карбованців» [3; 54].
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Роботі циркових колективів заважали й несприятливі погодні умови: літній сезон
1933 року видався холодним та дощовим. Через негоду повністю збитковою була
робота цирків Кривого Рогу та Слов’янська. Згідно з матеріалами доповідної Л.Я. Горіна
про перевірку Слов’янського відділення ДУЦ, саме через погодні умови було зірвано
показ видовища 24 травня: «було призначено дитячий ранок, квитки добре продалися, а
до початку вистави піднялася буря і зірвала щогли. Жертв не було тільки тому що кілька
хвилин залишалося до вистави. Пішла тут же злива і виставу відмінили. Вечірню виставу
артисти дали під відкритим небом… Щогли відновлювали вночі» [3; 56].
Матеріали перевірки роботи відділень ДУЦ на Донбасі надають можливість
визначити умови, в яких працювали артисти. За результатами доповідної Л.Я. Горіна,
який виїхав з перевіркою до Маріуполя, дізнаємося, що коло цирку брудно, сміття не
вивозиться, дах циркової будівлі протікає, туалети в антисанітарному стані [3; 65]; в
Артьомівську – дощі, бруд, «настрій робітників як в інших цирках нервово-збуджений»
[3; 67]. Цирк у Макіївці згорів і тривалий час після пожежі не відновлювався, натомість
рентабельний цирк у місті Сталіно було надано в оренду ГОМЕЦ до 1936 року.
Погані збори у відділеннях ДУЦ призвели до заборгованостей по заробітній платі
артистам та робітникам цирків. «Напівголодне існування артистів на периферії
роздратовує їх виводить з терпіння» [3; 8]. З доповідної керівника ДУЦ Л.М. Поляка
заміснику наркома т. Хвилі (ініціали не вказано): «Доповідаю, що стан дуже напружений,
в зв’язку з відсутністю коштів для розплати з акторами (є такі, що по 5–6 місяців вже
не одержували зарплатні вони голодують) і поїхати на другі місця також не мають змоги
без грошей». Далі керівник ДУЦ просить «розпорядження про негайну видачу… грошей
– або дати вказівки, що робити в даному разі» [3; 43].
Артисти, не отримуючи грошей та не маючи змоги вчасно дістатися нових місць
роботи, регулярно зривали графік роботи ДУЦ. Від директорів відділень до керівництва
ДУЦ йшли численні доповідні про дисциплінарні порушення артистів. Згідно з рапортом
директора Житомирського цирку (прізвище не вказано) від 3.09.33 артисти Руссо
(тричі), Войницький (двічі), Альперс (двічі), Цивін (двічі), Корін (двічі) відмовлялися
стати до роботи за наказом ДУЦ. У рапорті керівник відділення також пише: «Ставлячи
неможливі умови, а саме колосальні суми грошей, яких в мене не було бо збори були
невеликі а інших грошей не мав щоб «задовольнити їхні вимоги»… ці непорозуміння
тривали по 5–6 днів і артисти від’їзжали і я їм видавав аванс розрахунок зарплатні,
покупали квитки, відправляли багаж» [3; 46].
Артисти Херсонського відділення почали страйкувати. З телеграми
дресирувальника Уманського директору ДУЦ Л.М. Поляку: «Сьогодні 23.ІХ артисти
зробили забастовку, не хотіли почати роботу до тих пір доки не дадуть харчі…
Страйкували: Бродон, Вальдемар, Віталіо, Мора-паті, Клорес, Дельвіг» [3; 6]. В свою
чергу, звертаючись до Л.М. Поляка, вказані вище артисти написали: «Стан
катастрофічний голодні артисти працювати не можуть, а між тим збори хороші» [3; 7].
Про напівголодне безправне існування артистів Маріупольського відділення мова
йде у заяві від групи Беретта. Артисти, які повинні були працювати в кожній програмі
двічі – повітряний номер «Ейфелева вежа» та акробатичний номер «Мармурові групи»
– не в змозі були закінчити номер через важкий фізичний стан. Працювали на межі

голодного обмороку без сітки та лонжі, тому постійно опасалися нещасного випадку.
На вимогу виплатити прожитковий мінімум артисти отримали від керівництва відмову.
Учасників групи Беретта, які відмовилися виходити на арену, адже «голодному
працювати нагорі неможливо» [3; 59], було остаточно знято від матеріального
забезпечення.
Директори, не маючи іншої змоги вплинути на артистів, вимагають від керівництва
ДУЦ дозволу стягувати штрафи за непідкорення артистів наказам. Між керівниками та
співробітниками цирків все частіше виникають гострі конфлікти, які заважають
нормальному функціонуванню установ. Свої важкі відносини з артистами Л.Я. Горін
пояснює у своїй доповідній тим, що він вимагає від «циркачів» дисципліни, а також
враховує прогули при нарахуванні заробітної плати. Крім того, Л.Я. Горін писав:
«Середовище циркача особливо специфічно, завдяки їхній малокультурності, і всі їхні
вчинки я і відношу до їх безграмотності та мало культурності» [3; 8].
Намагаючись покращити фінансовий стан деяких відділень ДУЦ, керівники
вдаються до різних заходів: організовують чемпіонати боротьби, «олімпійські ігри»,
конкурси «чоловічої тілобудови», змагання з «індійського боксу» тощо. Подібні заходи
допомагали скоротити заборгованості по зарплаті та забезпечити артистам прожитковий
мінімум. Керівництво Єнакіївського цирку очікувало, що «з початком гастролей
Піддубного збори зростуть і це дасть можливість дрібні суми сплатити» [3; 47].
Але попри всі намагання керівників та співробітників відділень ДУЦ покращити
фінансовий стан, подальша доля управління вимагала термінового уточнення. Зимові
цирки у Маріуполі та Єнакієво потребували термінового ремонту, цирк у Макіївці треба
було відновити після пожежі, розрахунки з артистами, які відпрацювали сезон, вимагали
великих коштів. Змальовуючи стан, що склався на кінець сезону 1933 року, заступник
директора ДУЦ Качурін (ініціали не вказано) у доповідній гостро ставить питання про
необхідність приєднання до управління на зимовий сезон цирків Харкова, Одеси, Києва
і вказує, що «якщо це питання не може бути вирішено… то слід одразу ж поставити
питання про ліквідацію Управління Держцирками» [3; 8].
Отже, через недосконалість організації справи, відсутність потрібного
фінансування, нерентабельність відділень управління та недостатню некомпетентність
керівних кадрів, управління зазнало надзвичайних фінансових проблем та
заборгованостей, і 1 листопада 1933 р. було видано наказ про ліквідацію ДУЦ [1; 4].
Таким чином діяльність Державного управління цирками, що проіснувало лише
десять місяців, завдало значних матеріальних збитків державі.
Саме тим, що ця державна ініціатива зазнала такого краху, спробуємо пояснити
той факт, що діяльність ДУЦ не згадується в жодному довідковому виданні,
присвяченому цирковому чи театральному мистецтву.
Але, на наш погляд, робота Державного управління цирками мала безперечні
позитивні результати. Попри фінансові негаразди та складнощі з матеріально-технічним
забезпеченням, артисти колективів ДУЦ протягом 1933 року виконали головне завдання,
поставлене перед управлінням, а саме: забезпечили населення України цирковими
видовищами.
На нашу думку, досвід роботи колективів управління довів необхідність відходу
від системи традиційних шапіто і стимулював пошуки нових способів демонстрації
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циркових номерів. Можна також припустити, що прорахунки у діяльності ДУЦ було
враховано та проаналізовано відповідними органами, адже створена у 1935 р. організація
«Цирк на сцені», метою та завданням якої (подібно до ДУЦ) було поширення та
популяризація циркового мистецтва на всій території України, одразу стала успішною
та рентабельною справою. Вже у 1937 році «Цирк на сцені» було включено до
Центрального управління державних цирків (якому було підпорядковано також усі цирки
РРФР), пізніше артисти республіканської організації «Цирк на сцені» увійшли до
постійного штату Союздержцирку. Колективи об’єднання з успіхом працювали протягом
року усією територією України, використовуючи сценічні майданчики клубів, військових
частин, підприємств, дитячих оздоровчих таборів, а також сцени та літні естради міських
парків, активно використовувалися для демонстрації циркових видовищ стадіони.
Подальше дослідження маловідомих аспектів вітчизняної циркової історії
здаються нам актуальними, адже осмислення досвіду українського цирку та вивчення
його еволюції в ретроспективі культурного і соціального досвіду здатні збагатити
українське мистецтвознавство та сприяти подальшому розвиткові вітчизняної циркової
справи.
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У статті розглядається роль і значення цінностей демократичного
суспільства у формуванні політичного іміджу лідера.
Ключові слова: громадянство, громадянськість, гідність, чесноти,
компетентність, відповідальність, свобода, права, свобода совісті, віротерпимість.
В статье рассматривается роль и значение ценностей демократического
общества в формировании политического имиджа лидера.
Ключевые слова: гражданство, гражданственность, достоинство,
добродетели, компетентность, ответственность, свобода, право, свобода совести,
веротерпимость.
In the article a role and value of values of democratic society in forming of political
image of leader is considered.
Key words: citizenship, civil, dignity, virtues, competence, responsibility, freedom,
right, right of conscience, toleration.
В Україні, незважаючи на певне просування шляхом демократичного розвитку, й
досі не напрацьовано критичної маси для якісних демократичних перетворень. Особливо
це стосується політичних лідерів, які демонструють недостатню відповідальність перед
народом. Сучасна політична криза – це криза еліт. Відповідно актуалізується питання
формування політичного іміджу лідера, пошуку чинників, які сприятимуть його
формуванню й одночасно підвищуватимуть відповідальність еліти щодо радикальних
заходів у суспільному житті.
У формуванні іміджу політика в умовах сучасної політичної культури важливою
є роль політичних цінностей українських громадян у цьому процесі. Більш того, в
умовах невизначеної системи політичних цінностей українського суспільства виникає
можливість технологічного формування будь-якого варіанта іміджу політичного лідера.
Світ цінностей виникає і формується у процесі духовної діяльності людини як
один з елементів культури. Людина не лише творить цінності залежно від своїх інтересів,
бажань, потреб, змінює та реалізує їх у процесі суспільно-історичної практики, але й
сама є найвищою цінністю.
На думку В. Козьми, цінності визначають соціокультурний контекст будь-якої
соціальної дії, слугують основою формування фундаментальних норм соціальної
взаємодії, вони є причиною, яка спонукає до певного виду діяльності. Відповідно
глибинними регуляторами людських дій стають потреби та цінності. Тобто, цінності –
це «орієнтири, що існують у свідомості кожної людини, з якими індивіди і соціальні
групи співвідносять свої дії. На основі цих орієнтирів складаються конкретні типи
поведінки людей» [5].
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Слід акцентувати увагу на тому, що ціннісно-нормативний перелік, який існує у
звичайному стабільному стані держави, репрезентує собою моральний ідеал
суспільства, духовний взірець, стильові особливості життя того чи іншого прошарку.
В кризовому суспільстві він перетворюється на політично-ціннісні орієнтації, на основі
яких формуються політичні проекти, ідеали, зокрема й політичний імідж лідера.
Цінності є невід’ємною частиною політичної культури суспільства і
віддзеркалюються в політичній свідомості людей. З іншого боку, помітним є прагнення
науковців підкреслити об’єктивно-предметний характер політичних цінностей,
зазначивши в цій якості певні властивості політичних явищ, а саме: цінності політичні
– це об’єкти, явища, ідеї, процеси політичного життя та їх властивості, до яких людина
ставиться як до таких, що задовольняють її соціальні потреби, інтереси і які вона
залучає у сферу своєї життєдіяльності [7].
Як правило, цінностями можуть бути найрізноманітніші соціальні явища, але лише
в тому випадку, коли вони стають ідеалом і метою політичної діяльності лідера.
Науковці пропонують перелік «позитивних і негативних політичних явищ», який
збігається за змістом зі списком «політичних цінностей» і розглядаються як поняття:
- справедливості, демократії, свободи, соціалізму, держави, Батьківщини;
- рівності, справедливості, безпеки, патріотизму, громадянського та політичного
активізму або політичної інертності, легітимності, політичної відповідальності,
етатизму, здатності народу до самоорганізації, правового нігілізму;
- добробуту, порядку, розвитку, законності, легальності, влади, миру, війни,
революції, реформи, держави, федералізму, самоврядування тощо [5].
Звичайно, з цієї точки зору будь-який перелічений феномен, що має значення для
політичного лідера, може розглядатися як політична цінність. Але сутнісні ознаки
визначають особливість політичного іміджу лідера як механізму соціальної регуляції.
Сучасний стан ціннісного світу в Україні надто неоднозначний, складний і багато
в чому суперечливий. Зміни в соціально-економічних, культурних пріоритетах
пострадянського суспільства призвели до розгубленості більшості населення,
духовного спустошення. З розпадом СРСР і проголошенням незалежності України було
одночасно зруйновано практично всі основи суспільного життя – політичні, економічні,
ідеологічні та духовні. Внаслідок цього виникла соціальна невизначеність, аморфність
суспільних цінностей і норм, що, відповідно, позначилося на формуванні іміджу будьякого політичного лідера.
Сучасна ситуація в політичній культурі характеризується, з одного боку, кризою
старої ідеології, занепадом застарілих цінностей, масовою відмовою від радянських
символів, а з іншого – перегрупуванням носіїв цієї ідеології. Замість монолітної,
гомогенної культури, яка домінувала раніше, виникає багато культурно-ціннісних світів,
різних ціннісних систем, які співіснують [1].
Проте попередня система цінностей продовжує своє існування та застосовується
громадянами в сучасних умовах трансформації політичної культури. Тобто, сучасне
суспільство розкололося на дві культури, дві системи цінностей, норм, що проявляються
в дестабілізації суспільства, виникненні напруженості, що, у свою чергу, позначається
на виборі людьми того політика, який здатний задовольнити їхні нагальні потреби. Навіть

у розумінні патріотизму чи оптимальних зовнішніх орієнтирів не спостерігається
єдності. З одного боку, існує тяжіння до європейських ідеалів свободи, саморозвитку,
раціонального прагматизму, з іншого – залишкові євразійські надії на утверджений згори
«порядок» входять у гостре протиріччя. Внаслідок цього українське суспільство
поляризоване й сегментоване, його політична культура має ознаки фрагментарності.
Відтак типологія ціннісних і політичних орієнтацій сучасного українського соціуму
є різними за напрямом векторними лініями. Це стосується бачення політичного,
економічного, соціального та культурного розвитку нашого суспільства. А ситуація,
що склалась навколо політичної культури, зокрема, засвідчує: розчарування людей у
попередній системі цінностей і відсутність чи деформацію нової; страх перед майбутнім,
апатію та небажання брати участь у соціально-політичному житті суспільства. Такі
кризові настрої відзначаються насамперед у молодіжному середовищі, власне, і серед
людей старшого покоління, соціалізація яких відбувалася в умовах домінування
радянської ідеології. В цьому контексті така ситуація розглядається як основа
формування іміджу політичного діяча.
Які ж саме політичні цінності сьогодення слід ураховувати при формуванні
уявлення про політичного лідера? Які риси доцільно створювати в іміджі політика, що
відповідають ціннісним орієнтаціям більшості українських громадян?
Найважливішим чинником формування політичного іміджу лідера повинні бути
саме демократичні цінності.
Демократія в нинішню епоху є важливою й загальновизнаною цінністю. Але вона
утверджується й набирає справжньої сили тільки за умов, коли громадяни знають, за
що вони цінують демократію, чого прагнуть досягти і що захищатимуть. Саме в такому
контексті демократія може розглядатися як шлях до свободи та особистого успіху
політичного лідера.
Основу демократії становлять громадянство і громадянськість. Вони означають
не тільки (і не стільки) формальну належність людини до держави, політико-юридичний
зв’язок із її структурами, скільки розвиненість соціальної свідомості й індивідуальної
гідності, спроможність людини усвідомлювати власні інтереси та захищати їх зі знанням
справи, враховуючи інтереси всього суспільства.
Громадянин, його життя і здоров’я, його гідність і чесноти – найголовніші критерії
для демократії. Потужне суспільство складається з освічених і організованих громадян,
які шанують силу спільного існування, спільного вирішення нагальних проблем.
Безсилля і відчай окремого громадянина, його зневіра у власних силах є небезпечними
проявами особистості, оскільки демократія не може і не повинна нехтувати кимось
окремим заради примарних інтересів цілого. Тобто, громадянство як суспільна роль і
громадянськість як сукупність рис, суспільних якостей виконувача цієї ролі уособлює
дієвий, активний характер соціального буття людини, прагнення бути в центрі тих
важливих подій, що впливають на життя, визначають майбутнє [8].
По-справжньому демократичне суспільство повинно виявляти себе в
самоорганізації та самоврядуванні на всіх рівнях життя – у студентському й учнівському
самоврядуванні, у профспілковому й правозахисному рухах, у діяльності різноманітних
неурядових організацій, що становлять громадянське суспільство, якого не існує, якщо
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немає справжніх громадян. У демократичному суспільстві людина – істота вільна і
сама визначає мету, сенс і ритм свого існування. Ніхто не може змусити вільного
громадянина присвятити себе такому, що він вважає не вартим уваги, що не має значення.
Але така відстороненість і свобода самовизначення не передбачає, що громадянин може
взагалі залишити напризволяще суспільне життя – хоч би яким багатоманітним і
складним воно не було, і хоч би яким «неосвіченим» і «непідготовленим» він себе
вважав [6].
Отже, громадянство і громадянськість є дієвими складовими формування
політичного іміджу лідера.
Важливими цінностями демократичного суспільства є компетентність і
відповідальність. Компетентність громадянина – це його знання про те, які існують
способи відстоювання прав і свобод, захисту власних інтересів, це та цінність, яка
забезпечує життєздатність і стійкість демократичного ладу. Готовність і бажання діяти
передбачають відповідальність: усвідомлення того, що «дорослий стан» (демократія
орієнтує людину на те, що вона мусить долати інфантильність, споживацьку
налаштованість, надії на патерналізм і опіку) – це обов’язок повною мірою відповідати
за прийняті рішення та вчинені дії. Компетенцією громадянина є весь спектр його
суспільного існування, все те, що формує мережу соціальних відносин [10].
О. Хорошилов підкреслює, що компетентний громадянин мусить бути обізнаним
з усіма справами, які можуть вимагати його безпосереднього втручання. Треба знати
за допомогою яких законів, механізмів і процедур можна вплинути на ті чи інші
структури влади заради відстоювання власних інтересів, яким чином можна висловити
прихильне ставлення до певного факту суспільного життя або ж, навпаки, виявити своє
обурення і протест [12]. Підтримання компетентності – це постійне піклування про власну
поінформованість й освіченість, щоб нічого суттєвого і значущого не відбувалося
поза особистою увагою та участю. Компетентність громадянина – це його громадянська
пильність, розуміння того, що «споживацьке» ставлення до надбань і цінностей
демократії можуть призвести до їх втрати.
У системі демократичних цінностей важливе місце належить свободі. Г. Тульчинський
зазначає, що з достеменною точністю важко визначити сутність цього явища, проте
кожен добре відчуває, коли його свобода утискується або зводиться нанівець.
Фундаментальне розуміння свободи – це свобода від ланцюгів, від ув’язнення, від
поневолення іншими. Той, хто хоче бути вільним, прагне усунути перешкоди; боротися
за особисту свободу, тобто покласти край втручанню, експлуатації, поневоленню з боку
людей, чия мета відрізняється від особистої. Свобода, принаймні у політичному
розумінні, пов’язується з відсутністю залякування чи домінування [11].
Простір свободи – це своєрідний Всесвіт, у якому людина належить сама собі,
може приймати будь-які рішення, що її стосуються. Свобода є сферою людської
діяльності, в якій суспільна організація нічого не забороняє й нічого не нав’язує. Відтак
у цій сфері люди можуть обирати все бажане, не наражаючись на репресії. Однак
проблема полягає в тому, наскільки великою є ця сфера та чим (і ким), а також у який
спосіб вона може бути обмежена.
Згідно з ідеологією лібералізму, мінімально необхідне обмеження свободи одного
громадянина визначається потребою захисту свободи іншого. У випадку порушення

цих меж вступає в дію закон, який накладає обмеження та відновлює порушену свободу.
Для того, щоб визначити межі свободи й відповідальності, уникнути надмірних
моральних претензій, повинна існувати якась «надлюдська» інстанція, яка не залежала
б від чиїхось особистих уявлень і уподобань, від чиєїсь окремої волі чи сваволі. Саме
таку інстанцію повинен уособлювати закон і особливо – Конституція. Її призначення –
чітко визначити принципи соціального співіснування людей у демократичному
суспільстві. Непорушність конституційних засад дасть змогу навести соціальний лад і
взаєморозуміння незалежно від того, який президент стоїть на чолі держави або яка
партія здобула більшість у парламенті. Саме тому правова держава повинна визнавати
право свободи. Тобто виступати у ролі організації, що піднімається над усіма
громадянами, не поглинаючи їх. Відповідно правова держава повинна бути нічим іншим,
а системою свободи. Оскільки у правовій державі права і свободи людини оцінюються
вище, ніж владні прерогативи, то призначенням Конституції є, насамперед, забезпечення
вільного життя людини.
Права і свободи людини є тією цінністю, яка репрезентована в усіх формах і
процедурах демократії. Для захисту і реалізації цієї цінності існує демократія. Вона
має сенс тільки з огляду на те, що кожна людина є носієм певних невідчужуваних прав
і свобод, навіть за умови, коли багато хто з громадян нехтує цими правами, зневажає
їх. Конституційний правовий порядок є такою системою відносин, за якої всім надається
найбільша з можливих свобода самодіяльності і самовизначення [3].
Ліберальна демократія породила й затвердила як одну із основних цінностей –
свободу совісті та віротерпимість, а деякою мірою й сама була породжена нею. Адже
історично свобода совісті (визнання того факту, що найвищим суддею щодо вірування
і переконання людини є її совість) була тим здобутком Реформації, яка викликала велике
зрушення у людській свідомості і з часом спричинився до формулювання й
конституційного затвердження інших цінностей культури [9]. Важливе значення цієї
цінності полягає в тому, що вона дає змогу знаходити й ефективно використовувати
форми нормального співіснування політичних лідерів, які дотримуються різних
релігійних уподобань або ж є атеїстами. Демократичні принципи в їх сучасному
розумінні виводять питання віри з «фокусу» моральних вимог, які можуть ставитися до
громадянина з боку суспільства. Релігійні вподобання та переконання лідера визнаються
цариною індивідуального вибору, куди не може втручатися держава та інші люди.
Для того, щоб політичний лідер міг реалізувати себе як головний агент
демократичного суспільства, необхідна наявність певних чинників і умов, які також
становлять основні цінності демократії. Це – свобода слова, контекст якої створюють
вільні у своїх діях і захищені законом засоби масової інформації (ЗМІ), що дають
змогу громадянам бути по-справжньому обізнаними зі станом справ у країні. Через
ЗМІ людина може висловити своє судження стосовно тієї чи іншої суспільної проблеми,
того чи іншого політичного діяча. Свобода слова – одна з суттєвих цінностей
демократії. Проте, як і будь-яка інша свобода, вона може існувати без обмежень.
У системі демократичних цінностей, що формують політичний імідж лідера,
важливе місце належить людській гідності. Усвідомлення кожним особистої
значущості, власної людської місії, унікальності, самобутності й невичерпності – це
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одна із докорінних чеснот демократичного світогляду і водночас один із громадянських
обов’язків. Громадянин є носієм гідності та її захисником. Тому через посередництво
цієї категорії визначаються свобода та успіх особистості. Гідність – складова
авторитету громадянина, його самоповаги та поваги до інших. Повага до людини є
умовою виховання і вкорінення поваги до суспільства.
Кожна людина – неповторне творіння, це потрібно усвідомлювати й цінувати,
розвивати й відповідально застосовувати у житті, розуміючи, що гідність є породженням
і умовою свободи. По-справжньому гідною може бути тільки вільна людина. Гідність
змушує громадянина діяти, ставати на заваді порушенням принципів і основ
демократичного ладу, протидіяти будь-яким утискам свободи.
Дослідники зазначають, що гідність може існувати тільки в контексті гідності
інших людей. При цьому повага до іншого і його визнання ґрунтуються не на утилітарних
міркуваннях (поважати «за щось» або «заради чогось»), а винятково на тому, що людину
поважають як таку, шанують у ній людське, визнаючи належність до людського роду –
смертного, але спроможного на безсмертні справи, здатного залишати за собою
«нетлінний слід» [4]. Повага до людської гідності вимагає глибоко вкоріненої в
політичній культурі терпимості (толерантності), визнання невідчужуваних прав за всіма
людьми, хоч би мова йшла про звинувачуваних, засуджених, навіть невиправних
рецидивістів. Культивування гідності й толерантності робить цивілізованим суспільство,
звеличує та розкріпачує людину. Здебільшого, саме на це повинна бути орієнтована
громадянська освіта, тобто на все, що спрямоване на розвиток особистості та її
людської гідності.
Гідність людини передбачає визнання й забезпечення її моральної автономії. Це
означає, що людина здійснює своє самовизначення вільно й неупереджено,
користуючись власним розумінням щастя й добра. Ніхто не може висунути людині
невиправданих і примусових моральних звинувачень, що суперечать її власному
переконанню й совісті. Ніхто не може вплинути на ідеологічні, релігійні або інші
вподобання людини. Це сфера її вільного вибору. Визнати за членами суспільства їхню
моральну та практичну автономність – означає забезпечити їм статус свободи, успіху в
справах. Саме цій меті слугує більшість записаних у Конституції прав і свобод.
Отже, всі законодавчі акти, що ґрунтуються на економічній і політичній
доцільності, повинні визнаватися правомірними лише тією мірою, якою вони не
суперечать конституційному статусові непідвладності.
Демократія є соціально-орієнтованою (тобто спрямованою на спільноту,
суспільство) формою світогляду. Вона орієнтує політичного лідера на стійкий і
свідомий інтерес до соціального життя, на усвідомлення власних інтересів і пошук
шляхів їх втілення (захисту). Зазвичай, людина не буває одинокою у тих чи інших вимірах
свого соціального існування. Демократія ж послідовно передбачає і ґрунтується на
тому, що людина налаштована на взаємність, відповідальність, сумлінне ставлення до
громадських обов’язків.
Отже, ціннісні виміри демократії органічно обумовлюють успішність дії особи в
суспільстві.
Важливою цінністю демократії, що забезпечує свободу та успіх політичного

лідера, є відповідальність. На думку О. Траверсе, відповідальність особистості перед
суспільством характеризується свідомим дотриманням моральних принципів і правових
норм, які виражають суспільну необхідність. Відповідальність як риса особистості
формується у процесі спільної діяльності в результаті інтеріоризації соціальних
цінностей, норм і правил. Як властивість особистості, відповідальність – це
усвідомлення значущості себе як особистості і власної діяльності (вчинків) не лише
самої по собі, а й у межах групи, інституту, суспільства, а отже, своєї причетності до
спільного результату – до успіхів, досягнень і провалів, і навіть злочинів своєї групи,
свого інституту, суспільства [10].
Соціальна відповідальність – це внутрішній контроль своєї можливої активності
заради сприяння або перешкоджання тим чи іншим соціальним процесам. Тому
відповідальність як цінність демократії виникає не лише із соціальної потреби, а й за
наявності об’єктивних можливостей, тобто зовнішньої соціально відносної свободи
та можливості внутрішньої свободи, яка проявляється у варіативності поведінки особи
в одних і тих самих соціальних умовах залежно від свідомого цілепокладання і,
насамперед, від можливості вибору.
У повсякденному житті соціальна відповідальність проявляється як готовність
прийняти наслідки своєї причетності, як найвищий рівень усвідомлення власних дій,
навіть як установка діяти певним чином за певних обставин. Готовність лідера до дії –
це засаднича умова успішної реалізації будь-якого виду діяльності. Виникнення стану
психологічної готовності лідера до діяльності відбувається поступово, а саме: спочатку
формулюється мета на основі потреб і мотивів (чи усвідомлення людиною
поставленого перед нею завдання відповідною групою), наступним етапом є
вироблення плану досягнення мети, настанов, моделей, схем дій, які стоять у порядку
денному. Потім лідер переходить до їх втілення, що виявляється у предметних діях із
застосуванням певних засобів політичного характеру, порівнює перебіг і проміжні
результати дій, вносить корективи [10].
Соціальна відповідальність виникає і проявляється, насамперед, в умовах, коли
той чи інший суб’єкт дії опиняється в ситуації вибору або конфлікту. Коли необхідно
здійснити самостійний вибір і взяти на себе відповідальність за рішення, за вчинок
тощо. Така ситуація передбачає усвідомлення можливих наслідків і обрання свідомої
готовності не лише до майбутньої діяльності, але й до будь-яких з можливих наслідків.
Соціальну відповідальність, насамперед, можна охарактеризувати як готовність до
ймовірної ситуації, що ґрунтується на переконаності або чіткій системі цінностей,
прийнятих завдяки нагромадженому досвіду і передбаченню можливих варіантів
політичної діяльності.
Цінності, що впливають на формування політичного іміджу лідера, не можна
розглядати, не звертаючись до громадянської ідентичності.
Доречно говорити про громадянську ідентичність, що передбачає певне
самоототожнення людини з суспільством у цілому («громадою»), відповідальність за
те, що відбувається в цьому суспільстві, готовність впливати на політичний процес,
водночас враховуючи не лише свої, але, перш за все, суспільні (як вони витлумачені
даним суб’єктом) інтереси [2]. У такий спосіб активна і пасивна форми політичної
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ідентичності впливають на формування політичного іміджу лідера.
Із наведеним розумінням феномену ідентичності узгоджується визначення власне
політичної ідентичності: ототожнення суб’єктом політичного процесу себе з певною
визначеною політичною позицією, що визнається іншими суб’єктами політичних
відносин. Можна стверджувати, що політична ідентичність політичного лідера
встановлена, коли інші суб’єкти політичних відносин кодифікують його як певного
агента шляхом приписування йому тих самих значень ідентичності, які він визнає для
себе чи проголошує сам. Відтак політична ідентичність обов’язково передбачає
ситуацію, коли політичний лідер сам усвідомлює свою політичну приналежність і
керується нею у своїй політичній поведінці.
Отже, суспільні цінності – це момент визначеності у сфері політики, прагнення
лідера здійснити фіксацію політичного становлення та формування його політичного
іміджу.
Таким чином, цінності демократичного суспільства, з одного боку, є важливим
чинником формування політичного іміджу лідера, а з іншого – феноменом, що
забезпечує шлях до свободи та особистого успіху лідера, можливості реалізувати себе,
досягти поставленої мети.
Слід зазначити, що імідж політика безпосередньо пов’язаний з можливою
реалізацією тих цінностей, які вже сформовані та існують у свідомості громадян. У
цілому вимоги до політика в плані реалізації ціннісних уподобань громадян у
демократичному суспільстві можна звести до двох основних груп: духовних і
матеріальних. В загалі до таких усталених цінностей належать: забезпечення стабільності
у суспільстві, порядність політика, патріотизм, чесність, відповідальність, людяність
розважливість, інтелігентність, гнучкість, розум, комунікабельність, почуття гумору
тощо.
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У статті мова йде про мистецтво дитячої мультиплікації на українському
телебаченні, проблеми його розвитку та репутації. Зазначається, що незважаючи
на засилля мультиплікаційного продукту зарубіжних країн, українські мультфільми
користуються найбільшою популярністю серед дітей.
Ключові слова: мистецтво, мультиплікація, анімація, дитяча мультиплікація,
мультиплікаційний фільм, телебачення, рух, пантоміма, мальований об’єкт,
об’ємний об’єкт.
В статье речь идет об искусстве детской мультипликации на украинском
телевидении, проблемах его развития и репутации. Отмечается, что несмотря
на засилие мультипликационного продукта зарубежных стран, украинские
мультфильмы пользуются наибольшей популярностью среди детей.
Ключевые слова: искусство, мультипликация, анимация, детская
мультипликация, мультипликационный фильм, телевидение, движение, пантомима,
рисованный объект, объёмный объект.
It is about the art of the children's animation on the Ukrainian TV, the problems of
its development and reputation in the article. It is noticed, that despite the preponderance
of the animated product of the foreign countries, the Ukrainian cartoon films have the
greatest popularity among children.
Key words: art, cartoon, animation, children's cartoon, animated film, TV, movement,
pantomime, drawed object, volume object.
Сучасна дитина, починаючи з раннього дошкільного віку, щодня мимоволі
сприймає навколишній світ на телевізійному екрані, передусім, під час перегляду
анімаційних програм. Особливо привабливими для дітей та їхніх батьків є жанри
телевізійного лялькового спектаклю й мультиплікаційного фільму. Тому особливо
актуальним є забезпечення високої естетики мультиплікації, сценарно-знімального
професіоналізму й належного виховного потенціалу цих мистецьких програм.
Перші мальовані фільми було створено у 1908 р. (Франція), а об’ємні – у 1911 р.
(Росія). Самобутня школа української мультиплікації сформувалася у 1970–90-ті роки
(кінорежисери-аніматори З. Василенко, В. Дахно, І. Мазепа, Є. Сивокінь, Д. Черкаський).
Дитяча й доросла масова аудиторія передусім знайомилася з мультипродукцією
засобами сучасного телебачення. Проте цей телевізуальний сегмент фактично припинив
своє існування внаслідок навальної комерціалізації навіть державних каналів
телебачення.
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В умовах фактичної зруйнованості вітчизняної мережі дитячого телемовлення
проблемами подальшої перспективи анімаційного кіно переймаються лише окремі
дослідники. Аналізуючи сучасний стан мультиплікаційного кіно, мистецтвознавець
Б. Крижанівський зауважує, що воно, поволі позбавляючись своєї розважальності,
переключається на образне втілення загальнолюдських цінностей, створюючи
«рухливий портрет людської думки» і виражаючи внутрішній світ сучасної людини [4].
Дослідниця О. Шайкіна підкреслює, що телевізійні програми повинні прищеплювати
юним телеглядачам належні стереотипи моральної поведінки, естетичні цінності й
цінності сучасної світоглядної культури [9].
Необмежені можливості в цьому сенсі має мультиплікація. Сучасна
мультиплікація, або ж анімація, є синтетичним видом мистецтва, поєднуючи елементи
пантоміми, акторської майстерності, музичної ритміки й пластики людського тіла,
механізмів його руху тощо. Завдяки досягненням сучасної комп’ютерної графіки
цільове призначення мультфільмів суттєво розширилося. Повнометражні
мультиплікаційні фільми майже не поступаються художнім, у тому числі й за касовими
зборами в кінотеатрах, хоча, на відміну від художнього фільму, актори в них
залишаються за кадром.
Слід особливо зазначити, що український мультиплікаційний жанр завжди
вирізнявся веселістю й кумедністю образів, дотепністю сюжетів. Його позитивна
налаштованість сприяє культивуванню у дітей та підлітків відповідних емоцій й
соціальній зорієнтованості на корисні розваги й відпочинок, творчу працю й успішне
навчання. Вітчизняні мультиплікаційні фільми є якісно відмінними від вестернізованих,
примітивно стилізованих й переповнених картинами насильства й жорстокості [5].
Зображення насилля на телебаченні, зазначає О. Квашук, немов визнає насильство як
систему, що робить на дитячу психіку набагато більший вплив, ніж сама реальність [2].
Дослідниця Л. Чорна справедливо наголошує на важливості врахування телевізійниками
рефлекторних реакцій дитячої аудиторії. Тому особливо важливими є висока експресія
зміни кінокадрів й використання ритмічної музики, реалізованих засобами анімації [8].
Вченими доведено, що на генетичному рівні в людині закладена позитивна небайдужість
до круглого та пухнастого, переконливим втіленням чого є рожеві поросятка у
мультфільмі У. Діснея «Троє поросят». Ця кіноробота була удостоєна премії «Оскар»,
а нехитра пісенька «Нам не страшний сірий вовк» несподівано стала хітом. Негативні ж
персонажі наділялися гострими іклами, голками, вугластими формами й незграбними
рухами. Постмодерністська ж анімація несумісна з гуманістичними принципами
діснеєвої мультиплікації, є зорієнтованою на психологічні прояви жорстокості і
насильства [9].
Незважаючи на певні дослідницькі здобутки зазначеної проблеми, місце і роль
мультиплікаційного фільму у загальному програмуванні дитячого телебачення
залишається малодослідженою, що й зумовлює актуальність даної статті. Її метою є
аналіз здобутків та проблем мистецтва дитячої мультиплікації на українському
телебаченні.
У сучасній теорії культури мистецтво мультиплікації (анімації, мультиплікаційного
кіно, анімаційного кіно) кваліфікується як вид кіномистецтва, сюжети якого
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створюються шляхом знімання послідовних фаз руху мальованих (графічна
мультиплікація) або об’ємних (об’ємна мультиплікація) об’єктів – малюнків, маріонеток
і ляльок [4].
Історію мультиплікаційного кіно було започатковано в липні 1877 р. у Франції,
коли інженер-самоучка Еміль Рейно репрезентував перший праксиноскоп – пристрій
для показу графічної стрічки. Перші мультфільми були мальованими й розфарбованими
від руки пантомімами тривалістю до п’ятнадцяти хвилин. Вони могли вже поєднуватись
із звуковим синхронізованим супроводом. В окремих мультфільмах Рейно, поряд з
малюнками, використовувались фотографії. У подальшому створювались
мультиплікаційні картини в різних жанрах і техніках. Від театру тіней та „світлових
пантомім” відбувалася еволюція до мультиплікації, а від неї й до складної комп’ютерної
анімації.
Книга “Мальований фільм” І. Іванова-Вано – видатного радянського режисера,
художника і сценариста, одного із засновників радянської мультиплікації залишається
актуальною для всіх, кому цікава історія розвитку мистецтва мультиплікаційного фільму,
яке розцвіло за роки існування радянської кінематографії.
У 2006 р. вийшла в світ «Енциклопедія вітчизняної мультиплікації», яка є збірником
біографій і фільмографій майстрів російської й радянської мультиплікації., в яких
об’єктивована вся історія вітчизняної мультиплікації. Її публікація була спричинена
відсутністю архівів з історії радянської анімації і зникненням у пострадянський період
архіву “Союзмультфильма” [10].
Радянське „дитяче” телебачення другої половини ХХ ст. транслювало програми
для дітей, про дітей та з безпосередньою участю самих дітей. Українська телевізійна
мультиплікація в СРСР вважалася однією з найкращих. Герої радянських мультфільмів
допомагали старшим, надавали допомогу друзям, формували в дітях душевне добро і
відповідальність. Проте з початку 1990-х років, коли вітчизняний телепростір почали
засмічувати дубльовані російською мовою американські мультиплікаційні серіали,
вітчизняна мультиплікація стала занепадати, а її кращі здобутки зневажатися. У батьків
та педагогічної громадськості викликають глибоке занепокоєння типажі людей і речей
у вестернізованих мультиплікаційних фільмах, їх форма й стиль: грубі, квадратні й інші
неприродні обриси облич людей й зображення тварин (на кшталт мультфільму „Людинапавук”). Тому, зауважує українська дослідниця К. Кошак, бажано, щоб батьки постійно
цікавилися, які мультфільми дивляться їхні діти, з метою недопущення перегляду
неякісних або психологічно складних для сприйняття зразків мультиплікаційного
кіномистецтва. Причому слід невідкладно обговорити побачене, проаналізувати разом
із малюком, якого героя він вважає добрим, а якого злим, позитивним чи негативним,
сміливим чи боягузом [3]. Натомість, хоча діснеєвська мультиплікаційна телепродукція
і не була агресивною, проте, як і інші стереотипи західної мас-культури, пропонувала
дітям лише зорове та слухове задоволення, не формуючи в них пізнавальні здібності.
Криза, в якій нині перебуває вітчизняна мультиплікація, негативно позначається
на станові суспільної свідомості молоді. Духовний вакуум, спричинений дефіцитом
якісного українського анімаційного продукту, заповнюється мультфільмами іноземного
виробництва, чужими нашій ментальності й мало корисними у пізнавальному відношенні.

Проблема засилля агресії на вітчизняному телебаченні зробила актуальним і
дослідження проявів агресивності дітей та підлітків української дослідниці О. Мізерної.
Вона бачить небезпеку в хибній політиці комерційних телеканалів. За даними
проведеного нею соціологічного дослідження, трансльовані західні телефільми, які
пропагують агресію, постійно дивляться 63% опитаних дітей та підлітків. Передусім,
це учні середніх шкіл (віком 12–13 років) та студенти-першокурсники вищих навчальних
закладів (17–18-річні) [6].
Вихід із сучасного кризового становища є неможливим без відродження потужних
традицій української мультиплікаційної школи. Адже мистецтво творців української
мультиплікації завжди мало надзвичайно високий рівень. У 1927 р. художник-режисер
В. Левандовський створив на Одеській кінофабриці перший український
мультиплікаційний фільм „Казка про солом’яного бичка”, а ще через рік – мультфільм
„Казка про білку-хазяєчку та мишку-лиходієчку” – 5-хвилинну кіноверсію народної
казки, яка, за свідченням сучасників, була технічно доволі досконалою. З 1959 р. на
студії Київнаукфільм функціонувало «Творче об’єднання художньої мультиплікації».
Його очолив художник і режисер З. Василенко, постановник мультфільму „Пригоди
перця”. Свідчення широкої діапазонності творчого пошуку Є. Сивоконя стала низка
його анімаційних фільмів „Казка про доброго носорога”, „Від дзвінка до дзвінка”,
„Микита Кожум’яка”, „Містерія-буфф”, „Парасолька і автомобіль” та „Чарівник Ох”.
Д. Черкаський всесвітньо уславився постановкою мультфільмів „Острів скарбів”,
„Лікар Айболіт” та „Пригоди капітана Врунгеля”. Першим творчим здобутком В. Дахна
стало режисуваня анімаційних фільмів „Що на що схоже”, „Лисиця і дрізд”, „Пригоди
Парасольки” й деяких ін. Проте воістину всенародного визнання він набув, поставивши
мультиплікаційний серіал про козаків, а згодом і єдиний український повнометражний
анімаційний фільм „Енеїда” (за однойменною поемою І. Котляревського). Завдяки
„Пригодам козаків...”, їх соковито-колоритним образам кінокритики кваліфікували
українську мультиплікацію як самобутньо-національну. За вагомий внесок у розвиток
вітчизняного та світового кінематографа режисера В. Дахна, оператора А. Гаврилова й
художника Е. Кирича було удостоєно Державної преміі УРСР імені Тараса Шевченка.
Зазначені майстри української мультиплікації пройшли курс фахової підготовки
на московській кіностудії «Союзмультфільм», до того ж творчо запозичили мистецький
потенціал У. Діснея, визначного американського кінорежисера, художника та продюсера.
У період становлення галузі вітчизняної мультиплікації на неї плідно вплинули контакти
з кіномайстрами Польщі, Угорщини, Румунії та Чехословаччини.
Ідейно гуманістична й доступна для сприйняття українська радянська
мультиплікація посіла належне місце у комплексі передач дитячого телебачення,
частково збереженого й у сучасних кризових умовах. Зокрема, щовечора на телеканалі
ТЕТ транслюється мультипрограма, репрезентована кращими роботами кіностудій:
„Союзмультфильм”, „Укранімафільм”, „Київнаукфільму, Укртелефільм».
Телевізійний мультиплікаційний фільм „Пригоди кота Викрутаса” (компанія „Арт
Відео”), показаний на цьому ж каналі, вражає воєю мальовничістю, яскравістю кольорів,
привабливістю основного героя, що викликає високоестетичні почуття та гуманне
ставлення до тварин взагалі. Істинність цього кінотвору засвідчила велика кількість
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глядацьких листів – понад 5 тис. на місяць. 2007 року завершено реалізацію
всеукраїнського соціального проекту – мультсеріалу „Живчик та його друзі”, 12 серій
якого демонструвалися у ранковому ефірі на каналі „1+1”. Починаючи з 1989 р., митці
України і Росії систематично проводять анімаційний фестиваль „Крок” під гаслом
„Аніматори всіх країн — одушевляйтеся!”. У 1991 р. „Крок” набув статусу
міжнародного, журі його неодноразово очолювали український режисер Д. Черкаський
й російський мультиплікатор Е. Назаров.
Якісно нові стандарти сучасного візуального мислення, коли зорові образи стають
рухливішими та пластичнішими, які спричиняє застосування комп’ютерних технологій
в ігрове кіно та інші види екранного мистецтва, сприяють розкріпаченню креативного
мислення професійних майстрів вітчизняної мультиплікації. В таких умовах ще більше
розкривається талант малювати, відчуття кінематики і акторські дані. Але слід звернути
увагу й на інший бік цього мистецького процесу: можливість спростити виробництво
мультиплікаційного фільму може сприяти бездарним експериментам численних
дилетантів за наявності в них необхідних коштів.
Дедалі активніше запроваджується практика лінгвістичного перекладу західних
мультфільмів українською мовою й зазначене супроводжується зростаючим
вдоволенням українського телеглядача [7]. Зокрема, в українському перекладі на каналі
М1 демонструвалися два найпопулярніших у США мультсеріали „Сімпсони” та
„Футурама”. На телевізійному каналі “1+1” йшов показ мультфільмів американської
компанії У. Діснея “101 далматинець” й “Легенда про Тарзана”. Релігійні телепередачі
для дітей і молоді здійснюються зарубіжними духовними місіями („Надія”,
„Суперкнига”). В єдиній суто україномовній релігійній передачі – “Клуб Суперкниги”
спілкування ведеться українською мовою.
Нові повнометражні мультиплікаційні проекти "Пригоди бравого солдата Швейка"
("Ялта-Фільм") та „Микита Кожемяка” ("Олівець" м. Київ) зареєстровані минулого року.
Причому останній першим українським мультфільмом, виробленим у 3 D-форматі.
Найбільшим виробником мультиплікаційних фільмів в Україні є франко-українське
товариство з виробництва анімації „Борисфен-Лютес”. Воно утворилося в 1994 р. на
художній базі кіностудії «Борисфен-С» (працює з 1990 р.) і працює з 2003 р. на західний
ринок, будучи комерційною аніматорською студією, через яку пройшли багато молодих
вітчизняних мультиплікаторів: Н. Котилевська, Н. Мордас, А. Петренко, О. Федоров,
Є. Шевченко та ін. З огляду на великий попит за кордоном творів українських аніматорів,
слід зазначити, що саме українські фахові мультиплікатори виконують мультиплікаційні
замовлення для Франції, які потім надходять до багатьох країн світу: Англії, Німеччини,
Іспанії, Італії, США, Канади та ін.
Але телевізійний програмний продукт, призначений для мільйонів громадян, не
має обмежуватися лише комерційною метою. Його призначення полягає, передусім, у
духовно-культурній й громадсько-політичній інтеграції населення країни. При отриманні
ліцензії на право користування конкретним ефірним каналом телекомпанія повинна
обов’язково повідомити компетентним державним органам свою програмну концепцію
й зорієнтованість на певну аудиторію, фіксуючи „усім категоріям населення”, в тому
числі й дитячій аудиторії. Але практика показує, що після одержання дозволу
телерадіокомпанія починає порушувати задекларовану функцію ефірного каналу.

Контроль і захист інтересів суспільства в телерадіоефірі передбачає належний
нагляд за тим, якого художнього рівня та якості передачі пропонуються передусім до
показу дитячій та юнацькій аудиторії. Зазначене актуалізує підвищені вимоги до органів
контролю за якістю телевідеопродукції, вона ж останнім часом виконує свої функції
вкрай незадовільно. Невипадково розпачливо висловився режисер В. Дахно в одному
з інтерв’ю щодо стану української мультиплікації: „Української мультиплікації як
індустрії не існує. Її фінансовоспроможні відродити лише меценати, але їх майже немає.
Є кілька студій, які перебиваються рекламою” [7; 32].
Відтак ворожі Україні мас-медійні угруповання безкарно маніпулюють свідомістю
українських громадян, насамперед, молоді. Продовжують значною мірою залишатися
декларативною „Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України”,
схвалена Верховною Радою України у січні 1997 р., а також Законо України №1296 – ІV
“Про захист суспільної моралі”, яким забороняється виробництво й розповсюдження
друкованої, а також телевідеопродукції, яка пропагує війну, національну й релігійну
ворожнечу, фашизм та неофашизм; наркоманію, токсикоманію, алкоголізм,
тютюнопаління тощо. Законодавчо електронним та іншим засобам масової інформації
забороняється демонструвати дитячій аудиторії телепередачі, які містять пропаганду
насильства, жорстокості, порнографії тощо [1].
Таким чином, мистецтво дитячої мультиплікації на українському телебаченні,
реалізуючи своє пізнавально-розважальне призначення, є ефективним засобом
формування духової сфери підростаючого покоління, сприятливого моральнопсихологічного клімату у родині й здорової емоційної релаксації. Й хоча на українських
телеекранах демонструються мультфільми для дітей переважно американського та
російського виробництва з малозрозумілими іменами та сюжетами, проте мультфільми
вітчизняного виробництва користуються найбільшою популярністю серед дітей (серіал
„Як козаки...”, „Солом’яний бичок”, „Енеїда”, „Цапок та ослик” та ін.). Тому адресувати
дитячій аудиторії у масштабі загальнонаціональних телеканалів слід мультиплікаційну
продукцію бездоганної якості, моральні критерії якої не викликають сумнівів. Тільки
за цієї умови батьки, які турбуються про про нормальний психічний розвиток своїх
дітей, матимуть підстави довіряти виробникам дитячих мультиплікаційних фільмів. У
зв’язку з тим, що останнім часом у виробництві мультфільмів задіяні комп’ютерні
технології, було б важливо дослідити цей напрям анімації.
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КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ: ЕТАП
НОВОГО ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
У роботі розглянуті питання кримінальної субкультури в історичному аспекті.
Зокрема, описані проблеми субкультури злочинців у середньовіччі, новий і новітній час.
Ключові слова: кримінальна субкультура, злочин, середньовіччя, новий час,
новітня історія.
В роботе рассмотрены вопросы криминальной субкультуры в историческом
аспекте. В часности, описаны проблемы субкультуры преступников в средневековье,
новое и новейшее время.
Ключевые слова: криминальная субкультура, преступление, средневековье,
новое время, новейшая история.
In the paper some issues of criminal subculture are considered in the historical
perspective. In particular, are described the problems of criminals’ subculturein during
the middle ages, the new times and the contemporary history.
Key words: criminal subculture, criminal, the middle ages, the middle ages, the
new time, the contemporary history.
Кримінальна субкультура, носіями якої є у першу чергу некультурні та неосвічені
елементи, переважно злочинці, виникала доволі давно, по суті невдовзі після виникнення
держави та самої злочинності. На землях Київського князівства та Галицько-Волинської
держави, якщо довіряти літописам та хроникам, насамперед вітчизняним, європейським
(польські, німецькі тощо), азіатським (особливо арабські) були розбійники та «вори»
(тоді у широкому значенні цього слова – крадії, грабіжники, «душогуби»), злочинність
у цілому була хоча не структурована, проте у деяких лісах та околицях відносно
професійна та організована. Тим більше, що після занепаду Київської Русі різні
загарбники нав’язували свої звичаї, закони, цінності, стереотипи, а тому протистояти
чужинцям та їх законам доводилось як «достойним», так і не зовсім законослухняним
жителям колишніх Київського князівства та Галицько-Волинської держави.
Важливим є, з точки зору культурології, історичної та інших гуманітарних наук,
зробити екскурс в українську кримінальну історію від середньовіччя до нашого часу,
коли на землях України починали зароджуватись та розвиватись сумні паростки сучасної
вітчизняної кримінальної субкультури.
До питань формування кримінальної субкультури побіжно звертались Ю. Александров,
В. Анісімков, Ю. Антонян, О. Багреєва, А. Бронніков, Д. Виговський, А. Воронцова,
В. Горкіна, Н. Денісова, В. Дрьомін, Ю. Дубягін, І. Карпец, Д. Корецький, О. Костенко,
Д. Лі, О. Старков, В. Тулегенов, Г. Хохряков, М. Шакір’янова, В. Чалідзе, В. Шемякіна,
Ю. Чуфаровский, В. Южанін та ін.
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Стара «докласична» кримінальна субкультура з її стереотипами відходила у минуле.
Злодії часів Київської Русі, а точніше їх системи цінностей та комунікацій, потрохи
забувались та зникали, а наше автохтонне місцеве населення доволі часто розглядалось
різними чужинськими загарбниками як залежний, примітивний, «невірний» і навіть
ворожий субстрат («схизмати», «ясир» тощо). «Докласична» кримінальна субкультура
вже у ХV–ХVІІІ ст. у різних землях остаточно була витіснена новою – «класичною».
Бурхлива боротьба тимчасових іноземних правителів з українським визвольним
рухом ХV–ХVІІІ ст. (а в окремих регіонах на традиційно наших землях до ХХ ст.) є
одним зі свідчень непростих процесів, які відбувались у тогочасному соціумі. У цілому,
«всяке право окупаційної влади по відношенню до українського народу було
реакційним» [2; 74].
Після 1654 р. – входження частини українських земель до Московської держави,
на Україні почали діяти московські звичаї, право та культура, а вплив європейських
традицій почав тимчасово занепадати. Знаковим було те, що за польського панування,
на думку М.С. Таганцева, «хотя de iure шляхтич подлежал смертной казни за убивство
простолюдина, но de facto разве только в редких случаях он мог быть приговорен к
наказанию; шляхтич оставался безнаказанным и за убивство лица своего сословия» [2;
93]. У Запоріжській Січі власних кримінальних законів не було [2; 8], карали за звичаєвим
правом та формувалась козацька субкультура, а з 1667 до 1709 р. запорожці були «у
гетьмана у послушанні і у царської величності у підданості» [2; 68]. Складне політичне
положення породжувало юридичну невизначеність (різні люди, закони, рішення і
вироки), – «коли одне і теж діяння кваліфікувалося по-різному: за Литовським статутом
або Магдебурзьким правом» [2; 72]. Звідти і вислів: «Закон як дишло, куди повернув,
туди і вийшло». До (а деякий час і після) 1654 р. діяли також інші норми, а у 1743 р. до
унормованих та загальнообов’язкових «Прав, по которым судится малороссийский
народ» увійшли Російське імперське і гетьманське законодавство, Статут Литовський,
Зерцало Саксонське, Магдебурзьке право, Польські порядкі тощо [2; 8–11]. Злочин (у
середньовіччі це, насамперед, «образа Божеству і порушення Божого порядку» [2; 35])
називались «кривда», «виступ», «вчинок», «обида», «злодійство», «збиток», «вина», «це
порушення Божого і людського закону» [2; 56], пізніше – це «протиправне діяння проти
державного порядку, яке порушує закони Божі» [2; 88]. За «Правами, по которым судится
малороссийский народ» жорстоко карали за «чародійство» і «волшебство» (арт.5, п.п.13), при цьому до найтяжчих злочинів тоді в українському суспільстві відносилися
злочини проти релігії. Сама система злочинів починалася з другого розділу «Прав» –
«О чести Божией». До цих злочинів відносилися богохульство, зневаження Богоматері,
відступництво від православної віри, «чародійство» і «волшебство». Передбачалась
кара носіїв тодішньої кримінальної субкультури, а саме: смертю, на тілі та в’язницею.
Доволі часто вихідці з України відігравали провідну роль не лише у житті Росії
(Ф. Прокопович, С. Яворський, Дмитро Ростовський та ін.), але і у «незаконних»
суспільних процесах. Якщо згадати «воровського» атамана і розбійника, донського
козака С. Разіна, то «у 1669 р. до Стеньки приєдналась дружина розбійників з України
під керівництвом Василя Вуса, якого той призначив своїм єсаулом. Разом вони захопили
Царицин, Комишин, потім Астрахань…» [1; 67]. У ХVІІ–ХІХ ст. відбувались суттєві

соціальні диференціації в українському суспільстві та майнове розшарування. На Україні
особливо відчувалось те, що для держави (її правлячої верхівки) носіями кримінальної
субкультури були не лише професійні злочинці, але подекуди і кріпаки-втікачі (у першу
чергу ті, хто порушував тогочасні нерівноправні, станові, феодальні норми, як народний
герой Устим Кармалюк). Були приклади вбивств панів, зокрема у 1828 р. Івана
Костомарова (батька Миколи Костомарова). Вбивць пана Івана знайшли випадково у
1833 р. (його п’яний кучер Іван «обмовився» на кладовищі). Слідчі, допитавши кучера,
з’ясували картину і обставини та знайшли вбивць-спільників – Іванова, Вербова та
Плошкова. Слуги-злодії вбили свого пана, обікрали та дали хабаря посадовій особі,
через що 5 років провели на волі [1; 109]. Соціальний стан злочинців і носіїв
кримінальної субкультури у 1860 – 1867 рр. був наступним: з 83142 злочинців –
спадкових дворян 766, особистих дворян 722, духівництва 190, шановних громадян
106, купців 843, міщан 9324, ремісників та цехових 649, селян державних і удільних
41036, бувших панських селян 23487 [1; 178].
Окремі російські військові на українських землях «відзначились» вже невдовзі
після входження Малої Русі до складу Московської держави. На початку 60-х рр. ХVІІ ст.
жителі міст Котелви, Гадяча, Миргорода, Ромнов і Опошні звернулись з клопотанням про
«своєволія» російських військових. Гетьман Іван Брюховецький звернувся до
московського уряду і в Україну було направлено заступника Белгородського воєводи,
стольника Петра Ізмайлова для вивчення злочинів «людей московських». У січні 1666
р стольник Петро Ізмайлов розпочав сиск. Під вартою опинився «рейтарський полковник
Тур» разом зі спільниками; поручик Теликарта і прапорщик Сафлален, які не
розрахувались за випиту бочку медовухи, були посоромлені та за все випите терміново
ними було відшкодовано; прапорщика Шпиголя, який пограбував у Ромнах усадьбу
Животовського, було арештовано, а Животовському все було компенсовано; затримано
було і Дементьєва, який пограбував будинок Іванова. У Котелві місцеві жителі терпіли
утиски від полковника Тура (безкоштовно оббили залізом 3 вози, віддали 11 пар чобіт,
8 овчин, 3 волов’ї шкури, одяг, шуби, підковали копита 14 конів, виготовили 7 пістолетів)
– стольник Петро Ізмайлов змусив полковника Тура відновити справедливість і у
подальшому за будь-яку працю завжди чесно розраховуватись з українцями. У Ромнах
донськой козак Кіндрат Білий з чотирма товаришами вимагав чоботи. Відповідно, після
допиту у нього і його друзів знайшли 5 пар чобіт, які були повернуті справжнім
господарям. В Опошні і найближчих поселеннях квартирмейстер Хомяков з поручиками
Рихортом і Волченським вимагали у населення гроші (і навіть отримали 8 злотих), проте
були допитані, осоромлені та Петро Ізмайлов здійснив заходи щодо повернення 8 злотих.
З усіх злочинів стольник П.Ізмайлов не спромігся розкрити лише одне – кражу грошей
у Гадячі з лавки міщанина Трегуба, проте, імовірно, цей злочин і не мав відношення до
злочинів «людей московських». 17 червня 1666 р. П. Ізмайлов повернувся у Белгород,
де доповів белгородському воєводі про розкриті злочини [1; 63–65].
Після Петра І Україна знову поверталась до різних європейських практик. Зокрема,
це відображалось і у периферійно-маргінальній субкультурі. Петро І своїм указом від
2 вересня 1695 р. посилював репресивні можливості місцевого керівництва,
дозволивши воєводам одержували інформацію про злодіїв та розбійників усіма
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можливими засобами. Своєрідно це відобразилось і у житті в Україні. Так, з метою
підтримання громадського порядку та державного ладу, попередження та розкриття
протиправних посягань у Києві в 1699 р. була створена військова поліція, яка
нараховувала дві сотні стрельцов, яких очолювали сотники. Ця поліція, застосовуючи
тогочасні оперативні та слідчі дії, здійснювала, зокрема, нагляд за тими, хто приїздив у
Київ і «всякими подозрительными скопищами, которые розоряли» [1; 71].
Навіть серед найвищих чинів знаходились хабарники. Чи не найбільш відомим
злодієм виявився неправдивий, жорстокий і сумнозвісний О. Меньшиков, який деякий
час володів 100 тис. кріпаками, а славне місто Батурин зробив своєю власністю. Фіналом
30 років служіння став обвинувальний вирок, у якому мова йшла про велику кількість
«незаконно отриманого», зокрема, про «8 млн. золотих червінців, 30 млн. у срібній
монеті і столовим сріблом на 250 тис. руб.» [1; 82]. На увагу заслуговує Указ «Обряд
како обвиненный пытается» імператриці Елізавети Петрівни, а сам «кримінальний процес
характеризувався обрядовістю» [2; 70]. У першій половині ХVІІІ ст. ситуація в «Україні
характеризувалась селянськими заворушеннями. Зграї бродяг постійно поповнювались
селянами-втекачами, які потім ставали професійними розбійниками, грабіжниками та
крадіями. Злочини для них були необхідним засобом існування» [1; 85]. Влада намагалась
навіть нагороджувати тих, хто повідомляв про злочинців: за атамана – 30 крб., за
звичайного розбійника – 10 крб., а за того, хто переховує злодіїв – 50 крб., тобто
здійснювалась боротьба з носіями вітчизняної кримінальної субкультури. Проте наклепи
та образи приносили значну шкоду. Згадаємо Т.Г. Шевченка і «Кирило-Мефодієвське
братство» (відправка рядовим в Оренбург) та його не менш сумну історію з брехливим
наклепом прапорщика Ісаєва у квітні 1850 р. (через що Тарас Григорович не став унтерофіцером). У лютому 1850 р. граф Орлов вирішив доповісти царю Миколі І про зразкову
поведінку Т.Г. Шевченка та доцільність підвищення талановитого поета по військовій
службі – присвоєння звання унтер-офіцера, але з підвищенням не склалось через наклеп
Ісаєва.
У нові часи формувались територіальні особливості «загальноімперської»
кримінальної субкультури, навіть була «різниця залежно від того, де розташовані місця
каторги, в’язниці, заслання – на континенті чи на острові Сахалін» [5; 34], до новітніх
часів у Росії «діяли варнацькі правила, носіями яких були більше 20 тисяч професійних
злочинців» [5; 34]. І. Мацкевич, досліджуючи каторгу на острові Сахалін з
найжорстокішими в імперії умовами її існування, виокремив 4 злочинні касти (івани,
храпи, гравці та шпанка) [8; 4–42, 74–76]. Напевно, є сенс припустити, що «бродяги,
івани, козаки у переважній більшості мали однакове значення і були найбільш
авторитетними зі злочинців до революції» [5; 36], вони були «законниками», тобто
«законодавцями» тогочасної кримінальної субкультури, «господарями» в’язниць.
Наступна сходинка – храпи, які постійно сперечались, заперечували правоохоронцям,
сварились тощо; нижче храпів знаходились «гравці», а невдалі «гравці» переходили у
прошарок «жиганів». Нижче «гравців» була найнижча, наймасовіша і найнешанованіша
каста – «шпанка» («шпана», «кобилка» тощо) [5; 36–37]. Це проста стратифікація в’язнів
і найактивніших ідеологів, носіїв та розповсюджувачів кримінальної субкультури до
революції 1917 р.

Початок ХХ ст. приніс чимало непростих випробувань: страйки, протистояння,
русько-японська війна, революційні події 1905–1907 рр., Перша світова війна,
революції 1917 р. та визвольні змагання, громадянська та радянсько-польська війна,
страшенний розбрад та насилля, військові заворушення та голодомори, які не
завершились і зі створенням Союзу РСР (1922). Насилля, жорстокість та ненависть,
бідність та зубожіння призводили до появи мільйонів безхатченків та жебраків, які
поповнювали лави крадіїв, бандитів та інших злочинців. Злочин ставав для деяких
основним джерелом існування, розвивалась професійна злочинність та її «культура»
(субкультура).
У 20-х рр. з’являються нові жигани, які почали відсторонювати старих Іванів.
Нові «ідейні» злочинці (контрреволюціонери, антирадянські елементи) почали впливати
на «варнацькі» традиції, злодійські звичаї та норми, пропонуючи свої цінності (не
працювати на владу, не брати від неї зброю, не мати родини, не бути свідком,
розраховуватися при програші у карти, вкладати гроші в «общак»). Тоді старі Івани
почали протидіяти новим «ідейним» злочинцям. Влада старих авторитетів де-інде
поверталась. Разом з кримінальною субкультурою розвивались маргінальна, девіантна
та протиправна субкультури, у т.ч. у вигляді сект, розкольників, релігійних та інших
меншостей, псевдомеценатів, різних неформальних об’єднань та ін. Наприкінці 80-х рр.
виникала подібна ситуація, яка затягнулась не на один рік.
У 30-х рр. викристалізовуються «радянські» норми кримінальної субкультури
(злочинні зграї і зібрання, розподіл сфер, відрахування в «общак», стратифікація в’язнів
й ідеологів тощо). На початку Великої Вітчизняної війни «змити вину» на фронті
погодилось частина в’язнів. Близько 1/3 засуджених пішло на фронт. Після 1943 р. (і
до 1949 р.) злодії-фронтовики, «червоні шапочки» запропонували нові злодійські
норми, проте інші – ті, хто не погоджувався на співпрацю з владою («сидуни») –
виступили різко проти.
Під час та після війни посилилась боротьба за злодійські ідеали (правоохоронці і
злодії, потім різні злодії – ті, які воювали і ті, які сиділи та ін.). Відбувались злодійські
з’їзди з приводу дотримання «чистоти» злодійських ідеалів (у московських Сокольниках
у 1947 р., у Казані 1955 р., у Краснодарі у 1956 р. тощо). «Модернізовані» злодіїфронтовики та «польські» вори протидіяли старим в’язням. Злодії-фронтовики та
«польські» злодії іноді вимогали у старих злодіїв відмовитись від «чистоти» їх
злодійських ідеалів; так виникали «відколоті» злодії. Вищезгадані воровські
угруповання жорстоко ворогували, що призвело до так званої «сучої» війни («суками»
старі злодії вважали зрадників воровських цінностей, особливо злодіїв-фронтовиків).
Крім боротьби у злодійській «еліті» у 40–50-х рр. виникло протистояння «еліті» і їх
підлеглих – «мужиків» («махновців», «безмежників»), які не визнавали злодійський
«закон». Дисципліна посилювалась завдяки жорстокості (указ 13.01.1953. дозволяв
розстріл за бандитизм у таборах тощо) та розсудливості (активи, агітатори, гуртки,
товариські суди), що призводило до покаяння («ломки» і «лопання») деяких
кримінальних авторитетів. Владі була потрібна дешева робоча сила, а політв’язнів
ставало все менше (залишались, але вже не у такій кількості, як у 1930–1950-х рр.),
тому «експлуатація» злодіїв посилювалась. Курс на ліквідацію злочинності частково
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себе виправдовував. На зміну «сучої» (першої воровської) війни, у 50-х рр., вже за
Хрущева, настала наступна злодійська бійня. Наші правоохоронці знали, що кримінальна
субкультура забороняла радянським злодіям працювати, особливо робити «грязну»
працю (чистити туалет тощо) ставила їх у тяжкі умови: «Ворів звозили в особливу зону
«Білий лебідь», де нікого було примусити робити чорну працю – лише вори і охорона.
Вору нічого не залишалось, як примусити іншого вора виносити парашу. І починали
вони різати один одного і піднімати табірні повстання» [6; 16].
На початку 60-х рр. поширилась думка про остаточну перемогу над кримінальною
субкультурою. У 80-х рр. розвивалась спочатку тіньова економіка і «цеховикам»
потрібна була злагода з авторитетами (за віддачі 10–15% від прибутків). Після чергової
ворожнечі (у «Білому лебіді» та протистоянь хрущовських часів) злодії почали
дозволяти собі одружуватись, багатіти тощо [6; 16]. З часом відбулась ще більша
трансформація злодіїв до нових умов життя. У 70–80-х рр. виникають «родини»,
«земляцтва» та ін. кримінальні об’єднання, які були менш «зациклені» ніж старі зграї,
зокрема представники «родини» чи «земляцтва» могли заради власних інтересів
«домовлятись» з владою (адміністрацією, підрозділами правоохоронних органів,
окремими співробітниками МВС тощо). Перебудова відродила рекет, проституцію,
замовні вбивства, кримінальну комерцію тощо. Виникали нові поняття та «нові злодії»
(краще все-таки «новітні»), які почали протидіяти «старим злодіям».
1991 р. став доленосним: Україна стала незалежною. Проте деякі кримінальні
авторитети перетворювались на бізнесменів. Ще у 2012 р. продовжують злочинну
діяльність деякі злодії часів Сталіна і Хрущова. Так, у грудні 2009 р. відома з часів
Сталіна крадійка-«щипачка» 76-річна татуйована Єтелла Карлівна Товт (кримінальний
авторитет, особливо небезпечна рецидивістка «Матушка Єтуш») була засуджена на п’ять
років позбавлення волі умовно, лише у 2010 р. «проти неї порушили вже третью
кримінальну справу» [4; 2]. За нею стежать з початку 50-х рр., у 1958 р. її було
засуджено, потім у 1960 р., 1961 р. Наприкінці 2010 р. вона мала 15 «ходок» на Україні
та 3 у Росії та Молдові [4; 2]. Її донька, теж Єтелла, у 48 років теж особливо небезпечна
рецидивістка з 6 строками. Є думка, що у середині 80-х рр. співробітники КДБ пішли
на контакт зі злодійською елітою та «більше 70% засуджених ворів у законі у тій чи
іншій формі співробітничали з органами» [6; 16], а потім, ніби, спецслужби почали
«розпалювати» чергову «воровську» війну, щоб знищити хоча б частину злодіїв.
З 1991 р. починали виникати передумови для виникнення чергової злодійської
війни, коли «авторитети чеченського злочинного співтовариства «заявили, що «країна і
так візьмуть під себе», відмовившись брати участь у розподілі території СРСР» [6;
16]. Протистояння слов’янських і чеченських угруповань призвело до певної напруги
та взаємних нападів, а потім «слов’янські авторитети вирішили оголосити війну
кавказцям» [6; 16]. Головним ініціатором був Сергій Тимофєєв («Сильвестр»), якого
вбили 13 вересня 1994 р. За С. Тимофеєвим стояли такі вори як «Джем» та «Слива»,
але ліквідувати керівників «кавказців» С. Тимофеєву не вдалось. Можливо, що подальше
активне протистояння Москви та Чечні (з 1994 р.) мало не лише національні чи релігійні
(це все-таки спірно), але, насамперед, кримінальні підвалини. Деякі вихідці з Чечні
помилково стали асоціюватись з терором, бандитизмом. 1990-ті рр. були багато у чому

часом «беспредела», коли «братки» тимчасово відчували свою «силу». У 1998 р. у
кримінальному світі на пострадянському просторі виникла кримінальна передвійськова
ситуація. Російський дефолт призвів до зникнення значної частини «общака», який
зберігав Аслан Усоян («Дід Хасан»). В Одесі планувалось на «сходці» провести «розбір»
ситуації, але українські правоохоронці зірвали проведення великого СНДовського
злочинного зібрання. З часом питання до Аслана Усояна відпали (вбивство невідомими
грузинського злодія у законі, який відповідав за проведення великого злочинного
зібрання в Одесі тощо). Чимало злодіїв у законі у СНД – грузинські, але живуть поза
Грузією, бо М. Саакашвілі «ввів суворе кримінальне покарання тільки за самовизнання
про звання «злодія у законі» (до 10 років з конфіскацією майна)» [6; 16]. Численні
грузинські злодії (їх відсоток у пострадянській «воровській братії» є доволі значним)
опинились поза Грузією, зокрема в Україні, у РФ тощо.
Є припущення, що у джерел сучасного протистояння злодіїського суспільства
стояли Аслан Усоян («Дід Хасан», лідер багатонаціональних злодіїв) і Тариел Оніані
(«Таро», лідер грузинських ворів) та трохи В’ячеслав Іваньков («Япончик») і Захарій
Калашов («Шакро-молодший»). «Дід Хасан» та «Таро» активно збирають своїх
прибічників. Правоохоронці всіляко протидіють їх протиправній діяльності. У 2005 р.
іспанські правоохоронці почали активно протидіяти «Таро» (народ. 1952 р., має 7
судимостей), звинуваючи у відмиванні грошей та створенні злочинної групи, у 2006 р.
іспанська поліція провела спецоперацію «Оса», захопивши доньку «Таро» та «Шакромолодшого». У Афінах було вбито кутаїського злодія Малхаза Міндадзе (ніби помства
за вбивство друга «Шакро-молодшого» та помічника «Таро») [6; 17]. Головний опонент
«Таро» – «Дід Хасан», який народився у Тбілісі у 1937 р., курд, любить жити у
Краснодарському краї, цікавиться владою у злодійському суспільстві та останнім часом
вкладанням грошей у олімпійське будівництво у Сочі.
Чи не найгучнішею подією 2009 р у Москві було вбивство «Япончика». В’ячеслав
Іваньков (1940–2009) з 60-х рр. «працював» з Генадієм Карьковим («Монголом»),
«бомбуючи» цеховиків та спекулянтів, наприкінці 1980-х рр. в ув’язненні, у 1991 р.
достроково звільнився (сприяли Й. Кобзон, С. Федоров, С. Ковальов та ін.). Переїхавши
у США як оператор групи Ролана Бикова, «Япончик» опинився у полі зору ФБР та отримав
у США десять років за рекет. Після екстрадиції у РФ, В. Іваньков почав писати казки та
не був активним авторитетом. Проте, за офіційною версією, він збирався вирішити спір
злочинних угруповань щодо ігрового бізнесу. На поминках «Скіфа» (друг, теж злодій у
законі, якого вбито до «Япончика») В. Іваньков обіцяв помститись. За тиждень до смерті
«Япончик» мав неприємну розмову «з представниками грузинської злодійської діаспори»
[6; 17]. Після загибелі «Япончика» значний резонанс мала «малява», підписана «Дідом
Хасаном», «Япончиком», «Шакро-молодшим» та ще 30 злодіями, які вимагали чесних
злодіїв «вбити Тариела Оніані» [6; 17]. 16.09.2010. на Тверській (Москва) на «Діда
Хасана» було здійснено замах (три кулі у живіт); Тариел Оніані відрікався від свого
відношення до пострілів у «Діда Хасана» і «Япончика», а у березні 2011 на прохання
іспанських правоохоронців відбулась екстрадиція «Таро». Правоохоронцями було
затримано співробітників «Таро», злодіїв у законі Володимира Волкова («Волчка») і
Хусейна Ахмадова («Хусейн Сліпий»). У «Діда Хасана» було вбито впливового та
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поважного Андрія Сельв’яна («Андрія Сухумського»), а воровські сварки і бійки, як і
злодійські зони впливу, з часом поширились «навіть за межі бувшого Союзу… Покійний
«Джем» і «Пудель» контролювали Німеччину і Швейцарію; «Турбінка» і «Стріла» –
Південну Корею та Філіппіни; «Юлдаш» – Пакистан; «Слава» (покійний) – Канаду;
«Япончик» (покійний) – США; «Матвій» – Грецію; «Петрик»… Францію; «Каро» –
Туреччину» [6; 18].
У 90-х рр. «новітні» злодії розвивали свою небезпечну кримінальну субкультуру
(іноді мета – розбагатіти, керувати, мати рахунки за кордоном, різний бізнес, не сидіти
у в’язницях; засоби – замовні вбивства, наркотрафіки, намагання проникнути в органи
влади тощо) [5; 42–45].
«Великий» виїзд (пост)радянських злодіїв у законі на Захід був пов’язаний з
міжклановими війнами та з переслідуванням злодіїв вітчизняними правоохоронцями.
Не хочеться вірити у те, що у СНД попереду посилиться злодійське протистояння і
головний злодій-переможець «одержить трофеєм злодійські наділи, що розкидані по
всьому світу, і стане першим злодійським імператором» [6; 18]. Особливий інтерес і
небезпеку викликають «антидуховні» злочини. Доволі голосний процес розпочався 25
серпня 2011 р. у Дніпровському суді м. Києва проти Сандея Аделаджи, якого опоненти
намагались зв’язати з аферою «Кінгс кепітал». Пастор живе у чотирьохповерховому
будинку, а «лише будівництво такої будівлі (площа – 1 тис.кв.м.)… потягне на мільйон
доларів. І це без оздоблення» [3; 5], а згідно Сандею, він і його близькі живуть на
доходи від продажу його відеоматеріалів і книжок. Відомі справді кримінальні дії
окремих сектантів, які іноді доходять до тяжких злочинів [7; 8].
Історія активного розвитку нового етапу формування та розвитку кримінальної
субкультури в Україні відноситься до періоду вже «класичної» кримінальної субкультури.
Вона все більше нагадує сьогодення: злочинці мали «фах», з’являлись та поширювались
їх татуювання, символи, комунікації тощо, їх антикультурна, антисуспільна, шкідлива,
асоціальна та контркультурна її суть не змінювалась. «Докласична», примітивна
кримінальна субкультура далекого, тисячолітнього минулого канула у небуття і дуже
хочеться сподіватись, що з часом її долю наслідує і сучасна кримінальна субкультура.
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СИМВОЛІЗМ ІГРОВИХ ОБРАЗІВ У НАРОДНІЙ КАРНАВАЛЬНІЙ
КУЛЬТУРІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
У статті розглядається символізм карнавальних образів та їх прояв у
світській культурі середньовічної Європи. Розглянуто основні архетипи ігрових
образів-масок і проаналізовано їх вплив на формування світобачення ментальних
рис народів Європи. Зосереджено увагу на міфологізмі як теоретичному фундаменті
для формування етимології основних ігрових типажів в їх етно-культурній
історичній ґенезі.
Ключові слова: карнавальна культура, ігрова маска, ігровий образ, образ блазня,
театральний образ, народна ігрова культура, світська культура, народний
світогляд, імпровізація, карнавал, маскарад, язичницька символіка.
В статье рассмотрен символизм карнавальных образов и их проявление в
светской культуре средневековой Европы. Рассмотрены основные архетипы
игровых образов-масок и проанализировано их влияние на формирование
мировоззрения ментальных черт народов Европы. Сосредоточено внимание на
мифологизме как базе для формирования этимологии основных игровых типажей
в их этно-культурном историческом генезисе.
Ключевые слова: карнавальная культура, игровая маска, игровой образ, образ
шута, театральный образ, народная игровая культура, светская культура,
мировоззрение народа, импровизация, карнавал, маскарад, языческая символика.
The article presents the symbolism of karnaval images and their manifestation in
popular culture. Analyzes the basic archetypes-game images of masks and their influence
on the formation of world view and mental traits of the nations of Europe. Considered
mifologizm and etymology of the major gaming typecasting in their ethno-cultural and
historical genesis.
Key words: carnival culture, play mask, image of a clown, a game image, the image
of the theater, popular game culture, the secular culture, improvisation, carnival,
masquerade, the pagan symbolism.
Актуальність даної статті обумовлена загостренням інтересу сучасності до
видовищно-ігрових розважальних форм спілкування населення Середньовічної Європи.
Культурологічні дослідження урочистого та світського життя Середньовічної Європи
дають можливість проаналізувати та зрозуміти специфіку формування базових елементів
сучасної культури, котра сягає своїм корінням в минулі століття, де власне і сформувався
особливий невід’ємний елемент світобачення народу – карнавал. Мета статті – знайти
шляхи тлумачення складної символічності ігрових карнавальних образів, котрі
супроводжують усі відомі види середньовічного дозвілля. Для правильного розгляду
даної теми необхідно сконцентрувати увагу на світській культурі в її цілісності, котра
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включає різні пласти і рівні суспільної свідомості, що диференціюються залежно від
статусу того чи іншого суспільного прошарку. Також необхідно звернути увагу на
ментальне середовище, яке породило відомі нам пам’ятки середньовічної культури,
включаючи різнопланові досягнення цього періоду.
Ще з прадавніх часів особливості розвитку культури кожного народу
супроводжувалися характерними формами та процесами ритуально-ігрового характеру.
Елемент культової гри зазнав перевтілення та вдосконалення, одержав сталі риси
традиційного характеру, в процесі історичного формування етнічної, ментальної
складової кожного народу. Першою сформувалась так звана ритуальна гра, що
супроводжувалась сакральними дійствами, згодом вона одержала ще декілька форм
змістовного самовираження, найпоширеніша з них – карнавальна культура, основна ідея
якої виразно проявлялася ще в римських сатурналіях. Традиції сатурналій не
переривалися і оживали в середньовічному карнавалі, котрий яскравіше і змістовніше
інших середньовічних святкувань відображав цю ідею всесвітнього оновлення.
Вивченню святкової культури окремих європейських країн (в основному, за
письмовими джерелами) присвячений ряд фундаментальних досліджень істориків
літератури і театрального мистецтва. У 1801 р. була видана праця історика , літератора
і художника Дж. Стратта «Фізичні вправи і ігри англійського народу» [1], де автор
розглянув актуальність питань практичного використання спортивних елементів в
ярмаркових іграх і театралізованих змаганнях в середньовічну добу, елементи котрої
активно використовуються в ярмарковій культурі сучасності. Слід підкреслити також
важливу роль англійського театрознавця Е. Чемберза у дослідженні суспільного
світобачення. Так у двотомній монографії «The Mediaeval Stage» [2], в котрій автор
детально проаналізував феномен середньовічного театру, надаючи особливу роль у
створенні іронічно-гротескної атмосфери ігрового видовища, центральними
змістовними персонажами ярмаркового дійства є скоморох та блазні.
Слов’янські ж народні свята зберегли більш виражену складову язичницького минулого,
формуючи нашарування доісторичних знань та уявлень, що доведено Є.В. Анічковим у праці
«Язычество и древняя Русь» [3], Б.А. Рибаковим у монографії «Язычество древних
славян» [4] та іншими видатними російськими та радянськими науковцями в їх
дослідженнях. Вони показали що в слов’янському середовищі обряди офіційного
християнства «химерно сплелися» з елементами магічного мислення. М.М. Бахтін у
праці «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса»
[5] доводить, що середньовічні святкування карнавального типу були обмеженими в
тих чи інших співвідношеннях і втілювали ідею карнавалу в менш повному і чистому
вигляді, але і в них вона була присутня та відчувалась як тимчасовий вихід за межі
побутового, звичного (офіційного) стилю життя. Але найбільшого поширення і розвитку
народні карнавали, фестивалі та лицарські турніри, як підкреслює в своїх монографіях
В.П. Даркевичь, одержали саме в часи середньовіччя в Європі, коли релігія
позиціонувала людину як «чашу гріха», а все людське пов’язувала з гріховністю та
нечистивістю. Католицькою церквою заборонялося та переслідувалося поширення
ігрових проявів масової народної культури карнавального типу і пов’язані з ними сміхові
дійства та обряди. Окрім карнавалів у власне їх найяскравішому прояві з їх

багатоденними та складними ярмарковими та вуличними дійствами та урочистою ходою,
влаштовувалися також свята дурнів (festa stultorum) та свята віслюка [5]. Та і майже
кожне церковне свято супроводжувалося обов’язковою народно-майдановою
фестивальною складовою. Такими були храмові свята, котрі, зазвичай,
супроводжувалися ярмарками з їх складною та різноманітною системою видовищних
дійств. Карнавальною ігровою атмосферою характеризуються сільськогосподарські
свята, наприклад? збір урожаю, зокрема винограду. Ігровий характер був присутній
зазвичай і у звичаєвих та родинно-побутових ритуальних традиціях, не був він
виключенням також і у світській та військових (лицарських) церемоніалах.
Гра і сміхова бравада супроводжували навіть подію урочистого характеру
(нагородження переможців, прийоми іноземних поважних послів, посвячення в лицарі),
оскільки, блазні та карлики були присутні на всіх урочистостях і жваво дублювали та
пародійно висміювали різні моменти та учасників дійства [2].
У даній ситуації доречним буде згадати вислів М.М. Бахтіна: «У карнавалі саме
життя грає, а гра на деякий час стає власне життям. В цьому специфічна природа
карнавалу, особлива суть його буття» [6].
С.О. Токарєв, розглядаючи генезу військових ігор, стверджує, що військова гра –
це один з елементів давнього звичаю поховальної традиції, один із видів демонстрації
шани по відношенню до померлого, змагання перед покійним. Дослідник зазначає, що
у багатьох народів цей елемент ритуалу зник, і вказує Західну Україну як останній
притулок цього давнього звичаю [7].
М. Тиводар також пов’язує карнавальні ігри із ритуальною обрядовістю. Історик
підкреслює, що більшість ігрових форм народної культури, за його книгою „Етнографія
Закарпаття”, є трансформацією ритуалів на честь давніх язичницьких обрядів. До
обрядових дійств, які з часом перейшли до сфери народної традиційно-звичаєвої
культури краю, він відносить так звані поховальні ігри, ритуальні ігри на Меланки та
„Купальські ігрища”. Народні дійства на ці свята пов’язані із принесенням жертв
божествам задля заспокоєння душі померлого – в першому варіанті та для одержання
доброго врожаю – в двох наступних [8].
А от А.Я. Гуревич виводить ігрові форми зі звичайних щоденних занять людей,
які наповнювали усе їхнє життя. Науковець вважає, що карнавал, передбачаючи
перевертання, переосмислення офіційної культури в її ігровій формі, виходить саме з
неї: перетворюючи – утверджує її [9].
Особливо важливе значення мала в народній карнавальній культурі відміна всіх
ієрархічних стосунків під час самого дійства. На офіційних же святах ієрархія в соціумі
навмисне підкреслено демонструвалася на ній, надмірно акцентувалася увага, на них
необхідно було з’являтися незалежно від статусу при всіх необхідних регаліях
відповідно до рангу або чину можна сказати, що ритуальна необхідність будувалася на
основному образі головуючої центральної фігури, лідера свята, чи-то короля або іншого
вельможі, або ж священнослужителя високого рангу. Таким чином, свято освітлювало
суспільну нерівність. На противагу цьому, на народному карнавалі всі присутні
рахувалися однаковими за статусом. Дане, тимчасове спрощення ієрархічних відносин
між людьми, створювало на карнавальній площі особливий тип спілкування, котрий був
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неможливим у звичайному житті – відкритий та вільний від церемоніальних норм,
етикету та навіть моральної пристойності. Основними носіями центрального легкого
та іронічно-сміхового образу в карнавалі або маскараді були блазні.
Скоморохи, блазні були також неодмінними учасниками бенкетів і трапез, що
формуються на основі язичницьких звичаїв масової трапези після жертвоприношення.
Тому церква піддавала суворому осуду святкові трапези та бенкети. Адже вони були
безпосередньо пов’язані з язичництвом: "Майже кожне моління, кожна жертва, кожне
відзначення того чи іншого свята чи просто обряду – усе це було пов’язано з
бенкетуванням, принесенням багатої жертви [10].
Поняття про скоморохів як умільців на усі руки, представників бісівських забав,
які грають на бісівських музичних інструментах, про скоморохів як служників диявола
та пекельних створінь, приречених у майбутньому житті на вічний плач і вічні страждання
у пеклі, наближується до понять про бісівську силу чаклунства, чародійства, знахарства.
Зафіксовані також факти, коли ігрові традиції жартівливого характеру супроводжували
поховальні церемонії, причому наявність даних ігрових форм присутня у народних
культурах народів Європи і до сьогодні [11].
Варто відмітити, що всі вищевказані карнавально-видовищні форми розкривали,
підкреслено неофіційний, нецерковний і недержавний аспект світобачення людини та
міжлюдських відносин. Вони ніби знаходилися по інший бік всього офіційного, були
іншим світом та іншим життям, котре було близьке людській сутності Середньовічної
Європи. Важливим постає питання полярності та якісного змісту наповнення образного
ігрового світу народних карнавальних традицій і як результат – їх декоративно-образний
розвиток у сучасних проявах карнавальної культури. Перш за все, варто виділити той
факт, що всі карнавальні форми послідовно розвиваються за межами церковнорелігійної традиції. Хоча релігійна складова присутня майже у всіх сучасних традиційнозвичаєвих культурах, але вона несе дещо «сувенірну», декоративну функцію,
оздоблюючи дійства з народною основою.
Слід підкреслити, що ігровий символ „Маска” як один із основних атрибутів
карнавалу виявляється спадком ранніх форм релігії, що символічно відображає
нашарування різних епох. У первісні часи у межах тотемістичного бачення світу панувала
віра у повну спорідненість людини з твариною, аж до повного ототожнення їх. Багато
оповідок про вовкулаків та інших перевертнів побутують у селах і досі. У зв’язку із
цим цікаво звернутися до маски як до язичницького символу з надзвичайно глибоким
корінням.
На святах аграрного календаря „тваринне рядження” було пов’язане із культами
богів родючості, які помирають і воскресають знову: повертаються до предметного
світу, долаючи смерть і приносячи людям життя (врожай). Метою таких свят було
гарантування сільському господарству заступництва з боку Вищих Сил. Замаскованих
людей вважали зооморфними втіленнями аграрних божеств: духів хліба та рослинного
світу. Під час цих свят відбувалося обрядове ігрове вбивство даних образів, після якого
вони знову оживали, імітуючи тим самим процеси кругообігу року, а також виступаючи
жертвами, які повинні померти та знову відродитися задля блага людства [12].
Образи, маски та ритуальні ляльки – магічні символи тотемного тваринного світу,
в основному, вівці та кози, були присутні майже у всіх календарних святах та обрядових

дійствах традиційно-звичаєвої культури слов’ян [4]. І сьогодні ці ритуально-ігрові образи
супроводжують більшість календарних зимових свят у народних культурах Європейських
країн.
Одним з найстаріших образів був образ бика, поширений серед європейських
народів, у тому числі і серед слов’ян. У слов’ян водіння по селу парубка, переодягненого
биком, забезпечувало, за віруваннями, багатий врожай та добробут на весь рік [13].
Іншим популярним образом був вепр – символ бойової міці та родючості, одна з
персоніфікацій божества, яка помирає та знову втілюється. Перевдягання ж у вовчі
шкури пов’язувалося з покосами, де вовк (собака) фігурували як духи рослинності.
Але до „вовчих свят”, як і до всіх інших ігрових маскарадів і ритуалів, які принаймні
частково зберегли елемент перевдягання, церква ставилася негативно, оскільки вбачала
у них сатанинські підступи. Диявола називали „вовком пекла”, і тому на цю тварину
було перенесено образ універсального зла. Вовк і досі залишається одним із найбільш
негативних казкових персонажів, але це зовсім не робить даний образ менш популярним,
адже і досі існують маскаради. Язичницькій складовій образів тваринного світу наразі
не надається досить великого ритуально-культового значення. Тварини не символізують
жертовність, не виступають рятівниками людства, не несуть символічного значення, а
залишаються лише елементами карнавалу, ігровою декоративно-маскарадною
складовою. Залишивши (навіть вдосконаливши) свої форми, майже всі актуальні в
минулому маски-образи на сьогодні повністю втратили своє змістовно-смислове
навантаження.
Що стосується масок-образів, котрі пов’язані з перевтіленням божеств, які
символізують природні стихії та космічні тіла, то важливо відмітити велику символічну
роль вогню як в народній традиційній, так і в карнавально-ігровій культурі. У народному
світогляді вогонь виступає як добра (конструктивна) і недобра (деструктивна) сила,
що є посередником між небом і землею. Вогонь походить від Сонця, яке посилає на
землю своє вогненне проміння. Тому вогонь є земним проявом Сонця. Наші пращури
в Х–ХІ ст. вважали вогонь Богом, молились йому як Богу Неба й Сонця Сварогу, як
Богу небесного вогню, а земні вогні називали Сварожичами [4]. Тому вогонь вважали
ближчим живому і тілесному, ніж небесному, бо він "очищає від гріхів і всього
тілесного, підносить добро і нищить зло". При цьому його вважали немов живим, святим
і могутнім. Тому до нього ставились з пошаною як до Сонця й інших небесних тіл.
У народному світогляді потойбічний світ знаходиться під землею. Це світ пекла
й смерті, місце перебування нечистих духів і грішників. Нечисті духи (демони,
„непевне”, біси, чорти) – це безтілесні істоти, що здатні прибрати будь-яку форму. В
народних віруваннях всі вони походять від Диявола (Чорта), що вже існував до створення
світу. Творячи світ, Бог побачив його в морській піні і взяв з собою. Дияволу захотілось
мати товариство. Бог порадив йому вмочити у воду палець, стріпонути ним позаду себе
і він матиме товариша. Але Чорт умочив всю руку і трусив нею, поки не набралось
багато демонів. Підбурювані Дияволом, вони збунтувались проти Бога, а Бог скинув їх
на землю. Котрий де впав, там і залишився; у воді – водяник, у болото – болотяниж, у
поле – польовик, у садибу – домовик [14].
До людини нечисті духи (демони) ставляться вороже. За народними віруваннями,
вони переховуються у скелях, прірвах, безоднях, печерах, зворах, бур’янах, бузині,
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порожніх хатах, млинах, на пустирях, роздоріжжі, понад потоками, в болотах. Всі демони
(нечисті) належать до нижчого світу. Народна традиція вважає, що людина за своєю
формою і духом значно досконаліша від демонів [10]. У народних віруваннях для
демонічних сил характерні такі властивості: невидима духовна природа, здатність
набирати різні тілесні форми, влада над матеріальним, безконечність і безначальність,
незалежність від простору, належність до світу Місяця і ночі, ненависть до людини і
вищого світу, велика фізична сила та духовна ущербність порівняно з духовними
можливостями й силами людей.
Народна традиція до нечистих духів відносить й душі самовбивць, які блукають
світом і шкодять людям до того часу, коли вони мали померти природною смертю. Всі
„нечистоти” належать до світу пітьми, ворогують з світом, до якого належить людина.
Такі маски-образи демонів (чортів), хоча і наявні в сучасній карнавальній традиції як
Європи, так і України, але вони не несуть колишньої агресивной злої сили, а є швидше
невід’ємними образами іншої дуалістичної картини протистояння добра і зла в ігровій
складовій карнавальної культури [8].
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що за своєю специфікою,
гротескно-чуттєвим характером і наявністю сильно вираженого ігрового елементу
перевтілення, навмисного перебільшення – всі ці образи близькі по виразності та
характерним рисам до театрально-видовищних і художньо-образних форм відомих нам
історично-театралізованих сучасних балів-маскарадів та народних карнавалів. Цікавим
є також і той факт, що офіційні свята історичного типу та церковні свята наслідували
офіційну церемоніальну традицію, самі по собі вони відбувалися згідно чіткого
сценарію, що в свою чергу формувався десятиліттями та змінювався в порядку
виключення, аніж закономірності, не даючи шансу на імпровізацію. В народній же
карнавально-фестивальній культурі на противагу попередній культурі свят – імпровізація
не просто мала місце бути, вона ставала головною ігровою основою свята, що давала
можливості для необхідного елементу відпочинку та нейтралізувала соціальноієрархічні розмежування у суспільстві, створюючи відчуття іншого життя, вільного
від упереджень, соціальної відповідальності та існуючого державного устрою. Це було
справжнє свято часу, становлення, змін та оновлень, що виступало як протест проти
погляду в минуле та усталеної традиційності.
Та оскільки емоційний центр у карнавальній культурі не формується як театральновидовищне дійство, то і загалом не відноситься до мистецтва, адже він знаходиться на
межі мистецтва та самого життя. Слід відмітити, що в основі ментальних потреб
сучасної людини постає бажання урізноманітнити спілкування в соціумі, доповнюючи
його образно-ігровою складовою, яка як історично сформована тенденція з ментальноетнічними рисами спостерігається в потязі сучасного суспільства до карнавальноігрових форм комунікації як символічних, творчих варіантів спілкування.
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ОБРЯД У СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОГО
СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ
Стаття присвячена теоретичному аналізу основних наукових підходів і
поглядів у визначенні таких понять як міф, обряд, звичай, свято; місця і суті
традиційного обряду в суспільному житті людини; його взаємозв’язку з міфом та
звичаєм; пріоритетності в походженні цих явищ; розрізненню форми і функції
обряду; особливості принципових положень традиційного світогляду народу.
Ключові слова: культура, ритуал, звичай, свято.
Статья посвящена теоретическому анализу основных научных подходов и
взглядов при определении таких понятий как миф, обряд, обычай, праздник; роли
и сущности традиционного обряда в общественной жизни человека; его
взаимосвязи с мифом и обычаем; приоритетности в происхождении этих явлений;
различию формы и функции обряда; особенности принципиальных положений
традиционного мировоззрения народа.
Ключевые слова: культура, ритуал, обычай, праздник.
The article is devoted to the theoretical analysis of the main scientific approaches
and views in the definition of such concepts as a myth, ritual, custom of the feast; the
role and essence of the traditional ceremony in the social life of man; his relationship
with myth and custom; priority in the origin of these phenomena; a difference of form
and function rite; the features of the principal provisions of the traditional worldview
of the people.
Key words: culture, ritual, tradition, holiday.
Первісне буття людини як родово-суспільної одиниці було повністю
підпорядковане нормам і правилам існуючих обрядів та звичаїв. І обряд як
феноменальне явище культури своїм корінням сягає часів первісного буття. Теорії
становлення та функціонування обрядовості присвячено дослідження численної
кількості науковців різних історичних і культурологічних напрямів. Проте його сутність
певною мірою закладена в самому слові. Вона постає з ряду споріднених слів: рядити,
наряджати, опоряджувати, виряджати, обряджати, наряд, уряд. Відомий російський
учений В. Ключевський зауважував, що для того аби зробити істину (знання) рушієм
волі, її слід зодягти у певні форми й надати їм певної послідовності, щоб вона приводила
наші думки до порядку. Він називає обряд фонографом, у якому застиг моральний
момент, що колись викликав у людях добрі почуття [1; 290]. С. Безклубенко вбачає в
обряді один із способів фіксації досягнень людської спільноти [2; 16–18]. Д. Угринович
розглядає обряд як символічну дію, метою якої є розпалювання в його учасників
визначних ідей, образів, уявлень. Він підкреслює символічність обряду як в атрибутах,
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так і в самих діях [3]. С. Токарєв вважає обряд різновидом звичаю, у якому безпосередні
дії замінюються символічними [4]. А Ю. Бромлей бачить смисл обряду не в сукупності
складових його дій, а в тому, що ці дії символізують. Серед численних досліджень у
царині давніх вірувань, традиційної обрядовості та фольклору значне місце посідають
праці, що стосуються взаємозв’язку обряду і міфу. Зокрема, вирішенню питання, що
було первісним: міф чи обряд? Виходячи із пріоритетності того чи іншого, і бачиться
сама сутність обряду. Пріоритетність обряду над міфом обстоювали у своїх працях
Дж. Фрезер, А. Ленг, А. Веселовський, пізніше – вчені „кембриджської” школи:
Дж. Харрисон, А. Кук, Ф. Корнфорд, Дж. Гаррісон, Р. Вейман, Д. Зеленін і ін. Зокрема,
Р. Вейман вважає, що культ, тобто обряд, онтогенетично (природно) є явищем
„первісним, але не таким, що породжує міф. Згідно з таким баченням обряд і міф слід
розглядати у взаємозв’язку й взаємозалежності: одне доповнюється і спонукається
іншим, сублімується в ньому (переходить з одного стану в інший), розширюється і
складає опору для іншого. Обряд реалізує міф у предметному виявлення, міф здійснює
обряд в процесі образного споглядання й сприйняття” [5; 284–285]. Хведір Вовк вважає
обряд кінцевим наслідком вірувань людини. Тобто, чинністю, що має ставити події
людського життя у відповідність до її вірувань. І таким чином, чим більше людське
життя пересякнуто віруваннями, тим більше воно сповнене обрядами. Це простежується
на прикладі багатьох народів, що досягали високого релігійного й культурного розвитку.
Так, у традиційному бутті цих народів майже кожен крок людини, від народження до
смерті, все щоденне життя супроводжується тими чи іншими обрядами [6; 188].
Є. Мелетинський у своїй праці „Поетика міфу” обстоює думку, що будь-яке наше
звернення до давніх вірувань, що стали пануючими в суспільстві, має починатися з
вивчення обрядового життя народу. Тому що самі ці вірування, сиріч – релігія „є перш
за все почуття і прояв цього почуття у зрозумілих зовнішніх діях, які і складають
народні обряди” [7]. Подібна думка вперше була висловлена А. Веселовським, який
стверджував, що вивчаючи архаїчні джерела фольклорних явищ, дослідник має
звертатися перш за все до тих мотивів і понять, до яких народ ставиться свято, як до
своїх вірувань, тобто до обрядів та обрядових пісень, замовлянь. Всі ж інші царини
народної художньої творчості відіграють другорядну роль і не можуть впливати на
системний розвиток культури народу [8]. На думку Є. Кагарова, саме народна
обрядовість, „як сфера найбільш стійка й інертна, як царина, що підлягає найбільш
точному спостереженню і повинна стати основною для дослідників слов’янської
міфології” [9; 1]. З іншого боку, відомий теоретик міфу Леві Стросс стверджує про
безумовну первісність міфу перед обрядом [10]. Відомо й те, що навіть у
найархаїчніших суспільствах існують численні міфи, що генетично не пов’язуються з
обрядами. Розбіжність у поглядах на взаємозв’язок обряду й міфу зумовлюється також
розбіжністю розуміння сутності та походження міфу. І хоч питання пріоритетності досі
залишається не вирішеним, при вирішенні будь-яких питань, пов’язаних з обрядом,
важливо завжди усвідомлювати існування найтіснішого взаємозв’язку міфу і обряду
для джерел традиційної культури народу. Та головне, в чому слід погодитися з
А. Веселовським, що він неодноразово підкреслював, це – необхідність пояснення
тих чи інших культурних явищ „перш за все на основі того часу і того середовища, в
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якому воно проявляється, і лише після цього розгортати межі порівнянь, якщо
найближчі умови не дають досліднику задовільної відповіді” [8; 16]. Д. Зеленін, аби
не збитися на манівці й не наробити помилок, підбираючи порівняльний матеріал,
запропонував розмежувати в обряді два основні вияви: форму й функцію. Більш
суттєвими й важливими він вважав функціональні елементи обряду. На його думку,
історично форма змінюється, а функція залишається сталою. З цим важко не
погодитися. Скажімо, у традиційному українському весіллі коня сьогодні замінив
автомобіль. Але він виконує ту ж функцію, що раніше кінь. Проте відомі випадки, коли
форма залишається, а функція втрачається, забувається. І таким чином обряд
перетворюється в декоративну забаву. Разом з тим у різних обрядах одна й та ж форма
часто має різне функціональне навантаження. І тому подібність у формі не означає
подібності в мотивації дії. Так, у поховальному обряді одяг навиворіт – знак
приналежності до потойбіччя. У той же час скатертина навиворіт для весілля є оберегом
від пристріту.
Суперечливим при вивченні обряду є також питання взаємозв’язку обряду і
звичаю. Слід наголосити, що вірування (міф), обряд і звичай складають основу
традиційного буття народу. Тому дискретне (роздільне) вивчення цих явищ традиційної
культури практично неможливе. Разом з тим деякі дослідники схильні ототожнювати
поняття обряд і звичай. Питанню взаємозв’язку цих двох понять присвячено чимало
наукових праць. Погляди дослідників і тут далеко не завжди збігаються. Чимало
дослідників поняття „звичай” вважають більш широким порівняно з поняттям „обряд”.
(Суханов, Токарев, Арутюнов). Відзначають також те, що обряд, втративши свою
символічність, стає звичаєм. На думку Р. Ф. Ітса, під звичаєм слід розуміти „встановлене
правило поведінки серед певної етнічної спільноти” [11; 48]. С. Токарев вважає, що
співвідношення між обрядом і звичаєм можна виразити як взаємовпливаюче одного
напряму: будь-який обряд є звичаєм, але не всякий звичай є обряд. Подаючи більш
точне визначення, він пише, що обряд – це такий різновид звичаю, мета і зміст якого –
висловлення (як правило, символічне) якоїсь ідеї, почуття, дії [4]. Такої ж думки
дотримуються й інші дослідники, що в понятті „обряд” виділяють з-поміж його ознак
найперше – символічність, знаковість, виявлення певної ідеї (Фрейденберг, Токарев,
Арутюнов, Аникин, Круглов,). В. Анікін і Ю. Круглов визначають обряд як установлені
традицією дії, що мають для їх виконавців магічне, юридично-побутове та ритуальноігрове значення [12]. Деякі дослідники зауважують також стереотипність в обрядових
діях. Синонімами поняття „обряд” часто виступають такі поняття, як церемонія, ритуал.
Дослідники відзначають також соціальну сутність обрядів. Саме на ґрунті соціальному
С. Токарев і розрізняє ці два поняття. „Не можна не бачити, – говорить він, – дві суттєво
різні групи соціальних явищ, за яким уже закріпилися два терміни, що загалом всіма
однаково розуміються: звичай (традиція, мораль) і обряд (церемоніал, ритуал)”. Обряди
або ритуали, за твердженням багатьох дослідників (Сарингулян, Іонова, Бромлей),
відіграють роль механізму регуляції внутрішніх етнічних зв’язків, беруть участь в
акумуляції і діахроновій (історично послідовній) трансмісії (передачі) культурного
досвіду етносу, виконують функцію відтворення етнічної специфіки, життєвого укладу,
форм спілкування людей, основних параметрів матеріальної і духовної культури. В

системі народних традицій обряди, за таких міркувань, постають як регулятори
поведінки особи серед громади, виконуючи регламентуючу і конформуючу (пасивно
пристосовницьку) ролі.
Отже, обряд більшістю дослідників бачиться як суворо регламентоване дійство.
І народжується це дійство лише за умов, коли дійсність набуває статусу символу. Але
щоб надати прозорішого і зрозумілішого визначення цьому поняттю, необхідно
збагнути його джерело та передумови походження. А таким джерелом є первісний
світогляд. На ньому ґрунтуються і звичай, і міф, і обряд. Першим принциповим
положенням давнього світогляду (власне, і сучасного) є уявлення про народження і
смерть. І ці явища уявлялись як такими, що з самого початку перебувають у
взаємозв’язку. Уявлення про такий взаємозв’язок збереглися в міфах, численних зразках
фольклору та обрядах різних народів світу. На основі єдності уявлень про смерть і
воскресіння і вибудувана вся система обрядів. Другим принциповим положенням
давнього світогляду є уявлення про існування єдиної моделі світобуття, що виявляє
себе на різних рівнях циклічності в розмаїтті форм. Смерть і воскресіння в давній
світоглядній уяві постають як два супротивних потоки буття, як два світи: проявлений
або видимий і непроявлений або невидимий (потойбічний). Образно вони
усвідомлюються як небо і земля; вогонь і вода; матеріальний і духовний світ; ніч і
день; простір і час; чоловіча і жіноча сутність (інь і янь у східній філософії). Гармонійне
поєднання цих двох сутностей обумовлює зародження нового циклу буття на певному
циклічному рівні і спричинює його розвиток. Тобто, третій світ, третю сутність
світобуття. (Казка про жар-птаха, коли герой виходить на роздоріжжя і перед ним постає
стовп з написом: підеш вліво... підеш прямо... підеш вправо...). Час поєднання двох
полярних сутностей постає як первісний. В народі він називається святковим, знаковим,
празнаковим. Празниковий чи святковий час водночас бачиться як недіяльний (неділя),
спустошений (праздний) і водночас неподільний. В ньому закладається характер і напрям
подальшого розвитку буття. І цей напрям може бути скоригований засобом
непроявленого впливу на фундаментальні космогонічні (світотворчі) стихії. „Саме слово
празник, – зазначав І. Снегирьов, – виявляє „упразднение”, свободу...” [13]. Празник
(свято) – вільний час. А обряд – знакове заповнення цього часу. Тобто – модуляція.
Вона може бути позитивною або негативною; покращувати або погіршувати життя
людини.
Змістом того чи іншого свята (празника), як і обряду, завжди виступає міф. Тому
будь-який обрядовий міф пов’язується з тим чи іншим знаковим періодом (святом).
Стрижнем міфу завжди є його головний персонаж. З цим персонажем часто
пов’язуються окремі живі істоти (тварини, птахи, плазуни), рослини, органи, предмети
тощо. Святочне й обрядове пошанування цього міфічного персонажа й складає предмет
його культу. У міфічному сюжеті він відтворює той критичний стан співвідношення
основних стихій світобуття, який у цей знаковий час (свято) зумовлює процеси
незворотних внутрішніх змін у самому середовищі буття; спричинює зміну характеру
й напряму течії часу. Течія часу є багатомірною, когерентною. Тому знакові періоди в
приналежні до них культи характерні як для природи довкілля, так і для кожної окремої
особи, роду, народу, спільноти загалом. Їх можна усвідомлювати також як стан
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мікрокосму. Створювати їх людина здатна шляхом численних медитацій. Цей спосіб
доволі характерний для східних цивілізацій. Пізнавши природу буття, людина зусиллям
волі робить вплив на матрицю в точці поєднання життя і смерті. Впливаючи своїм
енергетичним полем на елементарну часточку мікрокосму в собі чи природі довкілля,
вона змінює течію її власного часу. Тим самим змінює подальший шлях розвитку буття.
За Леслі Вайтом культура як організована система складається з трьох головних
підсистем: а) технологічна, що включає в себе взаємодію людини з природним
довкіллям; б) соціальна – включає в себе відносини між людьми; в) ідеологічна –
включає в себе міфи, вірування, мистецтво. Власне те, що переймає в собі обряд. Наші
предки свято вірили, що саме від обрядового дійства багато в чому залежить життя їх
самих, їхніх дітей, внуків і правнуків. Обряд покликаний поєднати два світи: небо і
землю; простір і час; мікро- і макрокосм. Тому обрядові дії ніколи не чинилися довільно,
а тим більше не в пору. (Колядування влітку чи весілля в піст). Це стосується як
календарних, так родинних обрядів. Календарні обряди традиційно пов’язуються з
народними святами, що відповідають періодам астрофізичних і геофізичних змін у
довкіллі природи. Родинні обряди проводяться в періоди вікових і соціальних змін у
житті окремої людини, родини, роду, народу. Переймаючи умовно час первісного буття,
обряд, з одного боку, інсценізує минуле (звідси його зв’язок з історією, архаїчними
предметами, архаїкою в мові – кам’яним ножем здійснюють акт обрізання), з іншого
боку – засобом символів програмує майбутнє, задає йому напрям (розмаїття прикмет,
коровай, коні, коли народжувалася дитина біля породіллі чаклувала повитуха. А дід
гуляв по подвір’ю і стежив за станом неба...). І таким чином сполучає в собі триєдину
сутність буття: світ пращурів, світ сучасників і світ нащадків. Він є ніби перехідним
місточком, по якому земне переходить у небесне, а небесне відлунюється у земному
житті. (Приклад витинанки: як складений папір, які зубчики – кожна обрядова дія мовби
надріз витинанки). Обряд ще можна уявити і як накладання модальної карти на програму
розвитку буття. Відсутність будь-якого обряду обумовлює шлях навмання, відсутність
цивілізаційності. За таким усвідомленням, людина, яка чинить обрядовий акт, стає перед
лицем всесвіту. І тому несе на собі відповідальність не лише за окрему людину, а часом
і за розвиток буття цілого циклу. Усвідомлене порушення космічного ритму є великим
гріхом. Віра є джерелом життєвості обряду. Тому жоден віруючий священик не
запечатає самогубця і не обвінчає перелюбників. Виконуючи функцію містичного
упорядкування напрямів наступного розвитку буття, обряд у традиційному суспільстві
мав статус громадського впровадження. І підлягав звичаєвим нормам і правилам у
виконанні всіх дій, їх послідовності, дотриманні атрибутики тощо. Тому ще не так давно
у традиційному українському селі кожну найменшу справу починали й закінчували
обрядом. Часом це була не обов’язково якась довготривала ритуальна акція. Інколи –
всього кілька слів: „Слава богу” і хресне знамено. Така обрядова дія є прикладом,
коли обряд переходить у звичай.
У цьому взаємозв’язку двох понять звичай постає як закон суспільно-родового
буття людини. А обряд – як принцип, його початок, основа і рушійна сила, що визначає
напрям розвитку буття роду.
Сучасний ритуал відрізняється від традиційного обряду тим, що у ньому відсутня
святість символів, яку замінює їх умовність та декларативність.
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У статті визначено основні теоретичні підходи до аналізу Інтернетспівтовариств, розкрито їх функціональні характеристики, чинники їх формування
та особливості.
Ключові слова: інформаційні технології, Інтернет-співтовариство, соціальна
реальність, віртуальний простір, кіберпростір.
В статье определенны основные теоретические подходы к анализу Интернетсообществ, раскрыты их функциональные характеристики, факторы их
формирования и особенности.
Ключевые слова: информационные технологии, интернет-сообщество,
социальная реальность, виртуальное пространство, киберпространство.
In the article certainly basic theoretical going near the analysis of Internetconcords,
they are exposed functional descriptions, factors of their forming and feature.
Key words: information technologies, internet-concord, social reality, virtual space,
cyberspace.
Нові інформаційно-комунікаційні технології істотно змінюють життя сучасного
суспільства, зокрема, характер роботи людини, її соціальні зв’язки, організаційні форми
здійснення соціальних взаємодій і соціальні відносини. Апофеозом усієї сукупності
досягнень інформаційно-комунікаційного прогресу та унікальним соціокультурним
явищем стала глобальна комп’ютерна мережа Інтернет, яка робить доступною будьяку інформацію, при цьому, можливо, не покращуючи її якість і не сприяючи розвитку
культури, створює необхідні умови для ефективного і динамічного розвитку окремих
Інтернет-співтовариств – соціальні групи учасників мережевих співтовариств, нові
соціальні спільноти і новий феномен соціальної реальності, але при цьому може
підсилювати соціально небезпечні явища в сучасному житті, збільшуючи, наприклад,
комунікацію тоталітарних сект, злочинних об’єднань тощо. Ці, а також багато інших
сучасних проблем зумовлюють необхідність розгляду основних теоретичних основ
аналізу Інтернет-співтовариств.
Питання впливу інформаційних і комунікаційних технологій на організацію життя
суспільства аналізуються в працях Е. Тоффлера, Д. Белла, X. Інніса, М. Маклюена,
М. Кастельса, А. Ракитова, М. Пората та інших. Ряд досліджень присвячений
концептуальному осмисленню таких засадничих понять Інтернет-комунікації як
віртуальна реальність (С. Хоружий, М. Опенков, Л. Мікешина), віртуальний простір
(О. Белінська, А. Жичкіна, Д. Пєсков, Дж. Барбатіс) і віртуальний час (М. Карпицький,
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М. Кастельс, О. Петров). Разом з тим, не дивлячись на значну кількість робіт,
присвячених дослідженню Інтернету та його ролі в соціальних процесах, лишаються
недостатньо вивченими проблеми функціонування Інтернет-співтовариств, які відносно
недавно з’явилися і швидко розвиваються. Сучасні дослідники з питань аналізу і
прогнозування процесів, що відбуваються в Інтернет-співтовариствах, не встигають за
комп’ютерними мережами, які динамічно змінюються і впливають на форму середовища
спілкування. Майже не досліджені питання генезису Інтернет-співтовариств, мало
вивчені питання соціальних наслідків їх функціонування і впливу на суспільство. Все це
спонукає до здійснення ґрунтовних досліджень і, насамперед, до виявлення основних
теоретичних підходів до аналізу Інтернет-співтовариств, що й становить мету даної
статті.
Загальновідомо, що Інтернет змінює життя людей, причому мова йде не лише
про доступність інформації – змінюються безпосередньо засоби і способи взаємодії
людей. З переходом Інтернетом на бездротові технології доступу всесвітня мережа
поступово стає невід’ємною складовою повсякденного життя людини. Вже сьогодні
віртуальні інформаційні ресурси дозволяють користувачам Інтернету дізнаватися в
реальному часі останні новини, більше того, користувачі можуть відвідувати віртуальні
бібліотеки і музеї, брати участь у наукових конференціях, і, не виходячи з дому,
займатися професійним самовдосконаленням. Однак інформаційно-комунікаційні
технології викликають не лише революційні зміни в житті і взаємодії людей. Вони
перетворюють сам характер суспільних відносин, сприяючи появі нових соціальних
спільнот.
У кіберпросторі сформувалися спільноти людей, які мешкають на великій відстані
один від одного, але об’єднані спільними інтересами, різними життєвими проблемами
і ситуаціями. Ці спільноти виникають і зникають, стають потенційними чи знову
актуалізуються. На місці структур, що розпадаються, виникають нові групи і структури,
які утворюються на різному підґрунті, вирізняються різною мірою згуртованості,
стійкості, тривалістю функціонування. Користувачі Інтернету, які входять до них,
об’єднані спільними настроями, поглядами, відношенням до тих чи інших соціальних
інститутів. Виникаючи спонтанно, а інколи під впливом тих чи інших лідерів і різних
структур, у тому числі органів влади, ці віртуальні спільноти не обмежуються лише
спілкуванням. Інформаційні технології і, перш за все, Інтернет, наділили віртуальні
співтовариства величезними можливостями. По суті, поряд із традиційним, об’єднаним
простором, сформувався віртуальний простір людської життєдіяльності.
Як і будь-яке співтовариство, Інтернет-співтовариство створюється з певною
метою, а співтовариство людей, захоплених спільною метою – це потужний засіб для
її досягнення, особливо в суспільстві і бізнесі, де головною цінністю є людський талант.
Однак людині властива нестабільність – це захоплення може ослабнути чи людину може
зацікавити інша мета. І тут величезну роль відіграє основа будь-якого співтовариства –
особиста взаємодія його учасників. Люди, зазвичай, приходять до співтовариства за
відповідями на свої запитання, з певною метою (навіть якщо це прагнення – приємно
провести час), а залишаються через взаємовідносини. В Інтернет-співтоваристві у
людини створюється віртуальна особистість, яка може сильно відрізнятися від її
реальної особистості, і яка для людини може бути навіть важливішою, ніж реальна.
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Проникаючи в усі сфери людської активності, Інтернет-співтовариства, які ще
кілька років тому функціонували у вигляді віртуальних форумів і були лише
«дискусійними залами», перетворилися сьогодні в реальні осередки людської
життєдіяльності. Групуючись навколо спеціалізованих порталів, ці співтовариства поновому організують все більшу кількість різних сторін життя людини, починаючи від
виховання і закінчуючи ремонтом автомобілів. З точки зору бізнесу, Інтернетспівтовариства унікальні тим, що, будучи одного разу «розкрученими», вони в
подальшому розвиваються самостійно і потребують мінімальних вкладень з боку
організатора. Єдиним ресурсом, необхідним для підтримання віртуального
співтовариства, стає лише власне комунікація. Користувачі, зацікавлені в підтриманні
тієї чи іншої форми спілкування чи виду життєдіяльності, самі розвивають цей проект,
і він нерідко стає для них основним способом соціальної активності. Крім того,
співтовариство володіє властивістю саморозширення: його учасники самі залучають
нових відвідувачів.
Досить поширеними в Інтернеті є професійні співтовариства. Вочевидь, що в часи,
коли питання оптимізації, планування робочого часу та обміну досвідом стають одним
з чинників соціальної життєдіяльності, функціонування таких співтовариств – річ
абсолютно незамінна. Ситуація, коли кілька сотень фахівців можуть у невимушеній
атмосфері поспілкуватися на відповідні теми і вирішити конкретні завдання, в реальному
житті практично неможлива. В умовах Інтернет-співтовариства, побудованого за
професійною ознакою, це можна робити хоч щодня. Саме тому такі співтовариства
мають майже стовідсотково стійку аудиторію. Для участі в таких співтовариствах, як
правило, необхідна реєстрація, що включає не лише повне ім’я, а й інші інформаційні
параметри, аж до домашньої адреси і телефону. Однак і набір послуг, які надаються
відвідувачу на сайтах цих співтовариств, значно різноманітніші.
Висока соціальна активність Інтернет-співтовариств пояснюється не лише тим,
що в їх основі знаходяться комунікаційні процеси, в яких різні групи, структури та
соціальні інститути розглядаються «зчепленими». Головне, що ця «зчеплена»
інфраструктура стає підґрунтям мережі різних видів соціальної активності та взаємодії.
Мережа соціальних взаємодій складається із соціальних суб’єктів і процедур взаємодій
між ними. Суб’єктами можуть виступати індивіди, соціальні групи, організації. А під
зв’язками розуміються не лише комунікаційні обміни, а й реальні взаємодії. Іншими
словами, віртуальні співтовариства виявляються реальним предметом дослідження.
Самe поняття співтовариства пройшло довгий шлях трансформації: від опису
географічної близькості та споріднених відносин до характеристики структурної
спільності індивідів, які взаємодіють у межах соціальних мереж. На сьогодні
співтовариства розглядаються, в першу чергу, в термінах «соціальних комунікаційних
мереж», однією з форм яких є співтовариства, які функціонують у соціальній системі
Інтернету. Однак, поняття «Інтернет-співтовариство» не має чіткого визначення, яке б
було підтримане більшістю дослідників, що пов’язане з різними поглядами на характер
нової соціальної дійсності, з різноманіттям її трактувань і динамікою процесів, що
відбуваються в Інтернет-співтовариствах. На сьогодні Інтернет-співтовариства не
вивчені дослідниками як спосіб і форма соціальної діяльності та активності. Цей напрям

теоретичного та методологічного аналізу Інтернет-співтовариств є найбільш
евристичним не лише для вивчення особливостей розвитку мережевого простору, а й
для соціального знання загалом.
На формування нової соціальної спільності вплинуло тісне переплетіння в
сучасному суспільстві технологічного та соціального начал. Науково-технічний прогрес,
викликаючи зміни в способах виробництва, впливає і на суспільні відносини, змінюючи
їх, а також сприяючи появі нових соціальних спільностей. Багатоваріантність соціального
простору, в поєднанні із зміною інформаційно-комунікаційних можливостей, призводить
до істотних змін соціального-економічного середовища існування людини. Є два шляхи
взаємодії людини з кіберпростором як соціальним середовищем: трансформаційний
(люди протистоять телекомунікаційним технологіям, сприймаючи їх як щось чуже) та
адаптаційний (користувачі «вживаються» в нове для них соціальне середовище,
відчуваючи себе його частиною).
Формування соціальних мереж може розглядатися також з урахуванням двох,
здавалося б, протилежних одна одній тенденцій інформаційного суспільства. Так,
формування соціальної мережі є частиною такого процесу, як глобалізація. Учасник
віртуального простору відчуває себе часиною світової системи, володіє рівними
правами і можливостями у колективі. З іншого боку, глибока індивідуальність, властива
Інтернету, визначає розвиток соціальних мереж шляхом вузької спеціалізації нових
утворень. Цим обумовлена і кількість користувачів різних соціальних мереж –
багатомільйонні співтовариства функціонують поряд з успішними об’єднаннями в кілька
десятків осіб.
Інтернет-співтовариства – це об’єднання окремих осіб, ділових структур,
некомерційних та інших організацій, які взаємодіють та функціонують за допомогою
комп’ютерних і комунікаційних технологій переважно в мережі Інтернет. Інтернетспівтовариства є не лише інструментом участі різних груп і верств населення в
соціальних процесах; вони показують, як процеси соціальної активності і взаємодії
перетворюються на форми та способи соціального партнерства, реалізуючись у просторі
Інтернету. Інтернет-співтовариства в своїй діяльності виходять за межі правових,
політичних, етичних, часових, географічних і релігійних обмежень.
Проникаючи в усі сфери людської діяльності, Інтернет-співтовариства
актуалізують як негативні, так і позитивні процеси, що відбуваються в суспільстві.
Групуючись навколо спеціалізованих порталів, ці співтовариства по-новому організують
усе більшу кількість різних сторін життя людини, чому сприяють досягнення науковотехнічного прогресу. Розвиток мережі Інтернет і включення в контакти мережі
співтовариств, які функціонували раніше, до створення комп’ютерних мереж, виявило
небезпечну можливість мережі Інтернет – здатність посилювати основні якості цих
співтовариств. Відносно таких співтовариств, як наукові, літературні, цей аспект
функціонування Інтернету вважається сприятливим і таким, що розвиває суспільство.
Водночас, співтовариства, засновані на взаємодії членів з антисуспільними ідеями,
завдяки мережі Інтернет змогли помітно активізувати свою діяльність і розширити
географію своєї діяльності.
Особливість Інтернет-співтовариств полягає ще й у тому, що використання
мережевих комп’ютерних технологій у процесі спілкування членів співтовариства
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дозволяє більшою мірою, ніж раніше, здійснювати її регулювання на основі
безпосередніх інформаційних контактів і взаємодії між усіма членами співтовариства.
Для членів Інтернет-співтовариства виникає небезпека редуціювання соціальних та
етичних норм, якщо в Інтернет-співтоваристві не створена система самопідтримання
системи ціннісних відносин, що склалася в суспільстві.
Говорячи про спільність інтересів, засновник та ідеолог одного з перших
віртуальних мережевих співтовариств Г. Рейнгольд відзначав: «У кіберпросторі ми
спілкуємось і сперечаємось, займаємось інтелектуальними міркуваннями, здійснюємо
комерційну діяльність, розповсюджуємо знання, емоційно підтримуємо один одного,
будуємо плани, здійснюємо мозкові штурми, пліткуємо, ворогуємо, падаємо і
піднімаємось, любимо, знаходимо і втрачаємо друзів, граємо в ігри, фліртуємо… Ми
робимо все те, що роблять люди, коли збираються разом, тільки ми робимо це із
словами, які з’являються на комп’ютерних дисплеях, робимо це, залишаючи наші тіла,
а наші душі з’єднуються і взаємодіють за допомогою електроніки, незалежно від
локального часу чи місцезнаходження в просторі» [12; 58]. Хоча наведена цитата і має
емоційне забарвлення, за роки існування феномену Інтернет-співтовариств закладений
у ній смисл ані трохи не втратив актуальності, оскільки відображає наявну
багатоманітність основ функціонування в кіберпросторі соціальних груп та
егоцентричність участі в них індивідів.
У сучасній науці на питання дослідження соціальних структур звертається істотна
увага. Можна виокремити кілька дослідницьких підходів, які, залежно від предмету
дослідження і поставлених завдань, використовують різні методологічні підходи.
Перший дослідницький підхід пов’язаний з іменами Е. Дюркгейма та представників
класичної школи функціоналістів, які розглядали соціальну структуру з точки зору
соціальних норм, цінностей та інститутів. У цьому контексті розглядаються зовнішні,
об’єктивовані, примусові для всіх членів товариства соціальні факти, а також колективні
уявлення.
Другий дослідницький підхід представлений Г. Зіммелем і прихильниками теорії
обміну (соціального біхевіоризму), які роблять акцент на осмисленні інтерактивного
виміру, тобто пов’язаних з даною спільнотою і типових для неї взаємно-орієнтованих
комунікаційних взаємодій.
Третій підхід належить М. Веберу та К. Марксу, які вивчали вплив розшарування
суспільства на соціальну структуру.
Четвертий підхід пов’язаний з розвитком феноменологічної соціології та
етнометодології та асоціюється з іменами Е. Гуссерля, А. Шюца, Т. Лукіна та їх
послідовників. У цьому підході наголос робиться на сукупність ідей, переконань,
образів, які поділяють індивіди, і які, на відміну від норм і цінностей, не володіють
примусовою силою, але є категоричними, установленими.
Ще до появи глобальних комп’ютерних мереж розроблялися концепції суспільних
відносин, які ґрунтувалися на вивченні взаємних зв’язків і комунікаційних взаємозв’язків
між індивідами. При цьому поширення набув епістемологічний плюралізм, що припускає
можливість безлічі різних дискусійних практик, направлених на пізнання єдиного об’єкта,
яким виступав мережевий соціум. У деяких з цих концепцій суспільство розумілося як

«павутина» відносин між людьми: «Все суспільство, врешті решт, можна предстати як
легку павутину міжособистісних почуттів та настанов. Кожну людину можна уявити, як
вона сидить у центрі зітканої нею павутини, пов’язаної безпосередньо з небагатьма та
опосередковано – з усім світом» [6; 62].
Теорію комунікативної дії Ю. Хабермаса можна вважати методологічним
підґрунтям мережевого підходу, згідно з яким деякі дослідники роблять наголос на
стосунках індивідів у мережах, на противагу традиційним моделям, зосередженим на
вивченні індивідів як незалежних суб’єктів соціальних взаємодій.
Культурологічні ж дослідження мережевих співтовариств переважно є
історичними оглядами і ґрунтуються на використанні метафор, вирізняючись значним
теоретизуванням. У центрі дослідницького підходу знаходяться культурницькі аспекти
функціонування мережевих моделей. Найбільш відомим дослідником, який працює в
даному напрямі, є М. Кастельс, згідно з яким «нова соціальна морфологія сучасних
суспільств» ґрунтується на новій ідентичності індивідів. Не випадково третій том своєї
трилогії «Інформаційне століття: економіка, суспільство і культура» М. Кастельс назвав
«Влада ідентичності» [8]. В іншій своїй праці – «Становлення суспільства мережевих
структур» – дослідник розкриває теорію мережевої структури і, зокрема, відзначає:
«Мережі є відкритими структурами, які можуть необмежено розширюватися шляхом
включення нових вузлів, якщо ті здатні до комунікації в межах даної мережі, тобто
використовують аналогічні комунікаційні коди (наприклад, цінності чи виробничі
завдання). Соціальна структура, яка має мережеву основу, характеризується
динамічністю і відкрита для інновацій, не ризикуючи при цьому втратити свою
збалансованість» [9; 206]. Як організуючим засобом, мережі володіють незаперечними
перевагами завдяки властивим їм гнучкості та адаптованості – якостям, необхідним
для виживання та досягнення успіху в умовах, коли оточення швидко змінюється.
У статті російського дослідника В. Нестерова «До питання про динаміку мережевих
співтовариств» автор визначає мережевий соціум як групу людей, взаємодія між якими
відбувається переважно в глобальних комп’ютерних мережах. Як наслідок, мережеві
соціуми, на думку В. Нестерова, слід відрізняти від мережевих соціальних агрегатів,
тому обов’язковою характеристикою мережевого соціуму є усвідомлення своєї
спільності, члени соціуму пов’язані спільною ідеологією, традицією тощо. Загалом,
мережевий соціальний агрегат є первинним, і трансформується в мережеве співтовариство
на основі створеної програмної оболонки, яку відвідують користувачі мережі Інтернет
«у результаті взаємодії між постійними користувачами цього ресурсу» [11].
Крім згаданих та інших ґрунтовних досліджень значною є частка публікацій, в
яких міра теоретичного узагальнення соціальних процесів, що відбуваються в
кіберпросторі, виявляється не надто високою. Це пов’язане з тим, що окремі автори,
зосередивши свою увагу на інтерпретації одержаних емпіричних результатів, ставлять
перед собою мету вироблення практичних рекомендацій з формування тих чи інших
типів співтовариств, і, відповідно, не займаються теоретичними узагальненнями в
масштабах соціальної філософії. Крім того, на сьогодні фактично відсутня наукова
дисципліна, в межах якої здійснювалися б відповідні дослідження. Використання в
процесі взаємодії технічних і програмних артефактів значною мірою дезорієнтує
дослідників, які звикли до вивчення взаємодій «обличчям до обличчя».

172

173

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
ІНТЕРНЕТ-СПІВТОВАРИСТВ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
ІНТЕРНЕТ-СПІВТОВАРИСТВ

У соціології при аналізі даної сфери (соціологія Інтернету) виокремлюють дві
основні теоретичні настанови. Згідно з першою, співтовариства Інтернету є
продовженням, більш повною реалізацією і новим виміром традиційно сформованих
структур суспільного життя, а тому передбачається, що для їх дослідження можуть
бути використані наявні теоретичні підходи. Більше того, ці співтовариства виявляють
наявні, але не явні істотні сторони реалізації соціального життя взагалі. Зокрема, мова
йде про теорії структурацій, феноменології та інтеракціонізму.
Згідно з іншою настановою, Інтернет-співтовариства є своєрідним межовим
простіром, в якому розвивається нова якість соціального життя, простір, який, врешті
решт, призведе до невідомих поки що змін, зробить суспільство непередбаченими
засобами традиційної теорії. Такий підхід характерний для прихильників теорії нелінійної
динаміки, які прагнуть розглядати соціальність як біфуркації. В даному разі з розвитком
самого якісно нового стану соціального життя буде затребувана й нова теорія для його
рефлексії.
Відтак, спроби досліджувати нові соціальні спільноти засобами традиційного
якісного аналізу наштовхуються на певні труднощі. Перш за все, це нелокальний
характер їх учасників, неможливість оцінити міру об’єктивності одержаних результатів,
складність одержання самих даних тощо. Разом з тим, на сьогодні вже накопичено
достатньо теоретичних узагальнень, згідно з якими мережеве співтовариство виступає
як соціальна цілісність у формі базової одиниці соціальної організації користувачів
телекомунікаційних мереж. Основними властивостями такої соціальної групи, за
загальноприйнятими поняттями, є: наявність членів групи (користувачів ресурсів),
критерії участі (доступ до кіберпростору), сукупність приписаних ролей (постачальник
інформації, користувач, учасник чату, конференції тощо), наявність норм, яких повинні
дотримуватися члени групи. Поява мережевого співтовариства можлива як результат
закріплення стійких взаємодій і відносин, що виникають на основі міжособистісних
контактів у мережі чи контактів з постачальниками мережевої інформації.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що поняття
Інтернет-співтовариств, як і його функціональні характеристики, до часу не одержали
визначень, визнаних більшістю дослідників. Неузгодженість численних визначень
виникає не стільки через труднощі вербального опису соціальної дійсності, скільки є
результатом різних її трактувань. Осмислення та, як наслідок, теоретизування нових
контекстів соціальних взаємодій в Інтернеті ґрунтується на припущенні про настання
епохи рівних можливостей по доступу до знань та інформації, про появу нових форм
демократії та «нової» економіки. Західні публікації, що ґрунтуються на ідеології
технологічного детермінізму та сцієнтизму, значною мірою мають кон’юнктурний
характер. Це не заважає Інтернет-співтовариствам перетворитися сьогодні на реальні
осередки людської життєдіяльності. Групуючись навколо спеціалізованих порталів, ці
співтовариства по-новому організують все більшу кількість різних сторін життя
людини, чому сприяли як досягнення науково-технічного прогресу, так і культура
зароджуваного співтовариства Інтернету.
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ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ СІМЕЙНО-ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ
В УКРАЇНІ
У статті досліджується історіографія з сімейно-обрядової культури як
цілісного соціально-історичного явища, визначаються підходи до вивчення даної
проблеми.
Ключові слова: культура, духовна культура, сім’я, обряд, українська обрядова
культура, сімейно-обрядова культура, традиція, ментальність.
В статье исследуется историография семейно-обрядовой культуры как
целостного социально-исторического явления, определяются подходы к изучению
данной проблемы.
Ключевые слова: культура, духовная культура, семья, обряд, украинская
обрядовая культура, семейно-обрядовая культура, традиция, ментальность.
The historiography of the family-ceremonial culture as the complete sociohistorical
phenomenon is investigated in the article, the approaches to the studying of the given
problem are defined.
Key words: culture, spiritual culture, family, ceremony, the Ukrainian ceremonial
culture, family-ceremonial culture, tradition, mentality.
Сферою, яка найвище підносить культ родини, сімейних цінностей, є українська
етнософія, втілена у міфах та легендах, думах і піснях, датах народного календаря.
Сім’я виступає традиційним механізмом успадкування соціального досвіду на рівні
міжособистісних відносин.
Незважаючи на те, що українська культура розвивалася в руслі
загальноєвропейської культури і зазнавала певних трансформацій під дією нових явищ
у соціальній сфері, в цілому вона продовжувала зберігати традиційний характер.
Безпосередньо вплетена у повсякденне життя, вона і зараз є дієвим засобом формування
духовної особистості.
Культура сімейного побуту як функціонуюче буття або його спосіб – це,
насамперед, сукупність певних значень, понять, норм, традицій, ідей, поглядів,
стереотипів, які є найвагомішими чинниками існування та розвитку певної спільноти.
Вони формувалися протягом усієї історичної доби її становлення та життя і є
символічним відображенням реальних аспектів природних, економічних, політичних
та інших форм існування того чи іншого народу.
Початок фахового дослідження сімейно-обрядової культури українського народу
датується другою половиною ХVІІІ ст. Один з найдавніших описів весільної
обрядовості на українському Лівобережжі міститься в друкованій пам’ятці "Описание
свадебных украинских простонародных обрядов в Малой России и в слободской
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украинской губернии, також и в великороссийских слободах, населенных
малороссиянами, употребляемых”, який був опублікований прапорщиком російських
піхотних військ Григорієм Калиновським у Петербурзькому артилерійському та
інженерному шляхетському кадетському корпусі 1777 р. За російського царату праця
перевидавалася двічі: в "Архиве историко-юридических сведений, относящихся к
России…" (1854 р.) та "Харьковском сборнике" (1889 р.). Українською мовою вона
була надрукована лише в 1970 році Інститутом мистецтвознавства, фольклору та
етнографії ім. М.Т. Рильського.
Етнограф Г. Калиновський здійснив скрупульозний опис практично усіх складових
тогочасного українського весілля: сватання, дівич-вечора, вінчання, подарунків батькам
і родичам, продажу та викупу молодої, роздачі короваю, покриття, комори тощо.
Зазначене видання містить цінні відомості також про символіку українського народного
посуду, святкових страв, весільного одягу та етикету [9].
Для українців ХVІІ-ХVІІІ ст. традиційно-релігійні погляди набули православного
оформлення. У тодішніх українських селах участь у православних богослужіннях була
традиційно обов’язковою, а поняття “православний”, “християнин” для українського
селянина були втіленням не тільки етноконфесійної ідентифікації. Вони давали змогу
відокремити себе від “поляка-католика”, “жида” й “бусурманина”. Саме такою релігійноетнічною ідентифікацією позначений ряд творів Тараса Шевченка, присвячених історії
козацтва та гайдамаччини, який був непогано ознайомлений як з православною
обрядовістю, так і православною релігійною літературою [7; 25–29].
На початку ХІХ ст. в українських інтелектуальних колах домінувала романтична
ідеалізація вітчизняної культури минулого, її звичаїв та обрядів. Зазначене було
характерною рисою дослідницької діяльності найбільших письменників того часу
Т. Шевченка й П. Куліша, а також етнографів, істориків, філософів та мовознавців:
М. Костомарова, М. Максимовича й дещо пізніше О. Потебні, П. Юркевича.
Заглиблюючись у народну культуру минувшини, вчені прагнули відшукати у ній
особливості свого національного менталітету.
Ґрунтовний аналіз релігійних уявлень українців та їхньої сімейної обрядовості
здійснив у своїх працях видатний вчений-етнограф, уродженець містечка Бориспіль
Переяславского повіту Полтавської губернії П.Чубинський [15], який здійснює
дослідження світоглядної культури українського народу. Експедиція у ПівденноЗахідний край Російської імперії є головною науковою працею П. Чубинского і
представляє одне з найвидатніших видань, які тільки були зроблені в нашій етнографії.
Ця праця займає перше місце серед інших збірників подібного роду за об’ємністю
досліджень етнографічного матеріалу. Тут зібрана маса даних про побут, звичаї,
вірування, економічний побут і народні перекази й пісні українців.
Історико-культурні і філософські аспекти української ментальності стали полем
дослідження Д. Чижевського (“Нариси історії філософії України”). У цій праці
Д. Чижевський проводить думку, що українська філософія генетично споріднена з
неоплатонізмом, з ученням отців церкви і — понад все — з німецьким містицизмом.
Найважливішим елементом у цьому духовному ланцюгу він вважав ідею Божої іскри в
людській душі або в серці. Тому Д. Чижевський визначає українську філософію як
філософію серця [16].
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Специфіці консерватизму як духовної установки на українському ґрунті присвячено
статтю відомого українського історика та політолога І. Лисяка-Рудницького. Вчений
зазначає, що в українській історії сімейний консерватизм відіграв вагому роль у
збереженні рідної мови, віри, звичаїв та обрядів, традиційних форм родинного і
громадського життя. Така духовна настанова, – стверджує І. Лисяк-Рудницький, –
допомогла зберегти українську національну ідентичність у жорстких умовах
бездержавності й чужоземних окупацій [11; 125].
Важливим моментом для розуміння української національної традиції як
культурного феномену є аналіз становища жінки в сім’ї і суспільстві – суб’єкта
виховання підростаючого покоління. Відомий дореволюційний дослідник К. Дашкевич
у зв’язку з цим підкреслював, що на Русі до татарської навали становище жінки було
значно вищим, аніж воно стало пізніше, після падіння вічового ладу. Вчений
наголошував, що на соціальний статус жінки у Київській Русі “не могли не вплинути й
одвічне слов’янське, і німецьке ставлення до неї, і кращий західний вплив, особливо
завдяки шлюбам наших князів із західними принцесами, а також внаслідок відлуння
західних поглядів на роль жінки в суспільстві” [6; 15].
Важливе місце в історії дослідження української обрядової культури посідає
наукова творчість харківського професора М.Ф. Сумцова (1854–1922). Потужний
потенціал праць вченого полягає у залученні та систематизації величезної кількості
джерельного матеріалу, здійснених у порівняльних характеристиках самобутніх
українських і загальнослов’янських етнокультурних явищ при дослідженні народних
традицій Слобожанщини. Обсяг досліджених матеріалів М. Ф. Сумцовим є настільки
масштабним, що цілком дозволено б укласти кількатомний словник обрядових дійств,
символів та обрядових пісень [12; 36]. За наслідками експедицій землями Слобожанщини
було зроблено висновки про багатющий етичний та естетичний потенціал календарної й
сімейно-побутової обрядовості.
Серед культурологічних розвідок радянської доби привертають увагу праці
А. Спіркіна (“Людина, культура, традиція”), Д. Благого (“Традиція і традиційність”) та
Ю. Давидова (“Культура - природа - традиція”). Зазначені вчені інтерпретують традицію
передусім як феномен духовної культури. Зокрема, Ю. Давидов кваліфікує традицію
як соціально-культурний механізм передання від покоління до покоління, від епохи до
епохи усталених цінностей: моральних заповідей, правових норм, нетлінних зразків
художньої творчості.
Незважаючи на наявність наукових розробок, присвячених тенденціям розвитку
сімейно-обрядової культури в Україні, ця проблема продовжує залишатися актуальною.
Мета автора даної статті – зробити свій внесок у її розв’язання.
Видатний радянський етнокультуролог Ю.В. Бромлей, характеризуючи феномен
обряду, наголошує на його ролі у процесах стереотипізації суспільної поведінки,
людських дій та вчинків. Вчений особливо підкреслює важливість соціалізуючевиховного значення сімейно-побутової обрядовості. Її компоненти фіксують етапні
події життєдіяльності окремої людини, але саме ті, які відносяться особисто до неї та
її сім’ї [2; 34].
У 70-ті рр. XX ст. Київським державним інститутом культури імені О. Є. Корнійчука
були проведені фахові дослідження, спрямовані на визначення емоційного рівня

громадянських сімейно-побутових обрядів й вироблено рекомендації стосовно
підвищення їхнього виховного значення. Програма досліджень включала всебічний
аналіз виконання музичних творів, рекомендованих Республіканською обрядовою
комісією. Вивчення відбувалося на досвіді діяльності художніх колективів, які
обслуговували Палаци урочистих подій м. Києва і Київської області. Дослідження
показали, що ефективність емоційного впливу образу залежить не лише від його
художнього оформлення, але й від тривалості обрядового дійства. Тому однаковою
мірою є небажаним як надмірне сценарне скорочення, так і розтягнутість обряду.
Плідний внесок у вербальне та музично-естетичне забезпечення громадянської
сімейно-побутової обрядовості внесли О. Малютенко і І. Розковшенко, викладачі
зазначеного вищого навчального закладу. Живе слово в обряді, – писала у своїх
рекомендаціях О. Малютенко, – містить у собі важливе смислове навантаження,
об’єднує епізоди, забезпечуючи єдність обрядової дії. Вітальні, напутні й поздоровчі
промови збагачуються поетичним словом. Тому працівники обрядових служб повинні
шукати оптимальну вербальну форму, яка дозволяла б їм лаконічно й гранично точно
донести зміст обряду, передати ту чи іншу думку.
Так, у сучасному шлюбному обряді пісня О. Білаша „Веди, наречений”,
супроводжуючи вхід молодих до зали, залишає глибоке враження своєю задушевною
мелодією, зворушливими словами. Але художньо-емоційний потенціал цієї пісні був
би використаний значно повніше, якби вона виконувалась після вступного, вражаючого
своєю урочистістю твору.
Р.Ф. Ітс підкреслює регламентацію дій в обряді, пов’язаних з найважливішими
подіями соціального, сімейного та духовного життя етносу [8; 48].
Те, що обряд спрямований на гармонізацію буття людини, є наслідком соціального
впливу міфу. Так вважають зарубіжні вчені, передусім Ф. Боас, Е. Дюркгейм, Дж. Фрезер.
Підходи до дослідження міфу як чинника гармонійної організації життя людини
одержали відображення в ритуалістичному символізмі Б. Маліновського, в теорії
прелогізму первісних „колективних уявлень” Л. Леві-Брюля, в „логічному символізмі”
Е. Кассірера, „психологічному символізмі” К.Г. Юнга, „структурному” аналізі
Ж.К. Леві-Стросса. Міф сприяє укоріненню моралі, пропонуючи правила поведінки,
санкціонує обряди, раціоналізує соціальні відносини.
Слід констатувати, що наприкінці ХХ ст. кількість наукових праць з досліджуваної
проблеми неухильно зростає. Культурна традиція як соціально-історичне явище
досліджувалася філософами, істориками, культурологами, етнографами та іншими
вченими. Так, серед дисертаційних робіт в Україні, автори яких висвітлюють традиційну
моральну культуру в культурологічних, педагогічно-навчальних аспектах, можна
визначити, зокрема, такі: А. Дондюк “Традиція як спосіб морального буття”, О. Кузик
„Трансформація традиційної обрядовості та її використання в сучасній педагогічній,
культурно-дозвіллєвій діяльності установ культури”, І. Мищишин “Моральне виховання
української молоді в процесі співпраці школи, греко-католицької Церкви і
громадськості”, Л. Савчин “Звичаєва сімейно-побутова обрядовість та її значення в
традиційній культурі Волинського полісся (на матеріалах польових досліджень 20–30-х. рр.
ХХ ст.)”, В. Грябан „Релікти культу вогню у світогляді, звичаях і традиціях українців
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Буковини ХІХ–ХХ ст.”, О. Кожолянко „Передшлюбна весільна обрядовість українців
Буковини (кін. XIX–XX ст.)” та ін.
Зокрема, Л. Савчин аналізує сімейно-побутову обрядовість у традиційній культурі,
акцентуючи на феноменах звичаю і традиції, їх відмінностях та структурі, простежуючи
зв’язок поколінь у розвитку традиції [14]. У дисертаційній роботі О. Кожолянко на основі
відтворення структури передшлюбної весільної обрядовості українців Буковини
визначено локально-специфічні та загальноукраїнські риси передшлюбних весільних
обрядів. У роботі реконструйовано і охарактеризовано передвесільні обряди (сватання,
оглядини, заручини); охарактеризовано особливі структурно-функціональні компоненти
передшлюбної весільної обрядовості; проаналізовано структуру передшлюбних
обрядів (барвінковий і коровайний обряди, запросини на весілля та дівич-вечір) українців
регіону [10].
Українськими вченими вироблено системний підхід до визначення основних
напрямів сімейного виховання як специфіки соціалізації людини в родинно-побутовому
середовищі (Ю. Ашурко, Є. Голобородько); розкрито соціальний потенціал української
сімейно-побутової обрядовості у формуванні й становленні людини (О. Кузик, Л. Савчин).
В. Біляцька [1], Н. Данилевська, М. Ткач [5] характеризують обряди українського
народу як невід’ємну складову його духовної культури, котра ґрунтується на
багатовікових мистецьких здобутках. Цінності морального та естетичного досвіду крізь
призму поетичної свідомості наших пращурів, шанування свого родоводу,
синтезувавшись з духовними принципами християнства, вшановуються все новими,
вступаючими у соціокультурну діяльність поколіннями.
У працях авторитетних дослідників В. Сапіги та В. Скуратівського аналіз свят і
обрядів дає змогу реконструювати й осмислити архаїчні форми господарювання й
побуту, суспільних відносин, специфіку прадавніх та православних світоглядних уявлень.
Самобутність української святково-обрядової культури інтерпретується як потужна
альтернатива процесам уніфікації й нівелювання етноспецифічного у сфері духовної
життєдіяльності слов’янських народів.
У дисертації Н.Б. Годзь „Культурні стереотипи в українській народній казці”
досліджено тексти народних казок, записаних у різних регіонах України та які належать
до різних історичних періодів. Виділено та розглянуто систему культурних стереотипів
як одного з провідних чинників, що формують і зберігають особливості українського
етносу, його ментальну специфіку [4].
Науковому дослідженню історичної еволюції обрядів у незалежній Україні
присвячена дисертація Т. Гаєвської. Нею вперше проведено дослідження унікальної
соціально-політичної, історико-культурної та духовної ситуації функціонування
української сімейної обрядової культури за умов утвердження державної незалежності.
Показано своєрідність ціннісного змісту обрядовості в історичній ретроспективі та за
сучасних умов [3].
Український етнограф М. Щербина вивчає історію та сучасний стан сімейної
обрядовості – невід’ємного компонента святково-обрядової сфери духовної культури.
В її дисертації „Міфологічні елементи в культурних формах повсякденності
(філософсько-культурологічний аналіз)” проаналізовано функції стереотипів у

родинному повсякденні. Досліджено проблему функціонування міфу у культурних
формах повсякдення. Виділено міфологічні елементи, а саме: стереотипи, норми,
культурні форми оповсякденювання міфом та речові символи, втіленнями яких є
предмети побуту в родині [17].
Предметом фахового дослідження Л.В. Малоокої стала історична еволюція
масових свят українців. У дисертації здійснено аналіз основних язичницьких свят
українців; виявлено особливості впливу християнізації на еволюцію сімейної обрядової
сфери України; відстежено історичну еволюцію масових свят українців від початку
християнських часів до років незалежності України [13].
Отже, дослідження сімейно-обрядової культури як цілісного соціальноісторичного явища передбачає кілька аспектів, зокрема: ціннісно-нормативний
(П. Чубинський, М. Сумцов та ін.), культурологічний (Т. Гаєвська,. Н. Данилевська,
Т. Пархоменко, Л. Савчин, М. Ткач та ін.), діяльнісний (Н. Годзь, А. Дондюк, І. Ітс та ін.),
історичний (Л. Малоока, В. Сапіга, В. Скуратіський та ін.), етнографічний (О. Кожоляко,
В. Гребан, І. Мищишин та ін.).
Загалом аналіз наявної літератури з даної проблеми показує, що розроблено цікаві
підходи до з’ясування окремих суттєвих особливостей сімейно-обрядової культури в
Україні. Однак обряди ще не повною мірою є предметом комплексного теоретичного
дослідження авторів. Розв’язання, наприклад, таких проблем, як зв’язок сімейної
обрядовості з системою суспільних відносин, з основними формами суспільної
свідомості, місце в системі духовної культури народу потребує дальшої розробки.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
РЕКЛАМИ
(на прикладі газетної та журнальної преси 1991–2006 рр.)
Стаття присвячена вивченню основних морально-етичних проблем сучасної
української реклами (на прикладі газетної і журнальної преси 1991–2006 рр.). У
статті викладені основні етапи розвитку реклами в Україні. Також розглянуті
морально-етичні проблеми, які піднімає така реклама в суспільстві.
Ключові слова: реклама, морально-етичні норми, газетна і журнальна преса.
Статья посвящена изучению основных морально-этических проблем
современной украинской рекламы (на примере газетной и журнальной прессы 1991–
2006 гг.). В статье изложены основные этапы развития рекламы в Украине. Также
рассмотрены морально-этические проблемы, которые поднимает данная реклама
в обществе.
Ключевые слова: реклама, морально-этические нормы, газетная и журнальная
пресса.
The article is devoted to studying the basic moral and ethical problems of modern
Ukrainian advertising (for example, newspaper and magazine press 1991-2006). The
article outlines the main stages in the development of advertising in Ukraine. The moral
and ethical issues which are put forward to by the advertisement in the community are
also considered.
Key words: advertising, moral and ethical standards, newspaper and magazine
press.
Зміна політичного та економічного устрою України в 1991р., здобуття нею
незалежності, перехід від тоталітаризму до демократії не могли не вплинути на
морально-етичні норми кожного громадянина. «Вибух свободи», відкриття кордонів,
коли на кожну людину вихлюпнувся величезний потік стримуваної інформації, засобів
комунікації, західної розкутості і лояльності до норм поведінки, що був прихований у
часи правління комуністичної партії, вплинув на формування нової людини. У таких
умовах трансформація людської свідомості і її світосприйняття – зміна етичних та
моральних норм стає закономірним явищем.
Якщо говорити про західне суспільство, то вищеназвані зміни (НТП, розвиток
масової культури, популярної музики, моди, телебачення, сексуальної революції)
відбувались поступово, протягом більш тривалого часу, коли люди мали можливість
для адаптації своєї психіки до вимог часу. Для країн пострадянського простору все
відбувалось набагато швидше, якщо не сказати миттєво.
Масова культура, яка заполонила та захопила всі верстви суспільства в 90-х роках,
спричинила зміну етичних норм, форм поведінки людини в суспільстві, змінився не
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лише зовнішній вигляд людини, зміни відбулися у вихованні, побуті, сім’ї. Чималу роль
у тиражуванні, популяризації відвертого, розкутого або вже не такого звичного способу
життя та мислення відіграла саме реклама.
Загальновідомим фактом є те, що реклама, як явище сучасного світу,
розповсюдилась на різні науки. Своїм предметом дослідження її вважають економісти,
соціологи, психологи, культурологи. Рекламна діяльність, як свідчить історія, має своє
коріння ще в античному світі та цікавість науковців до даного виду діяльності, що стає
предметом наукових досліджень, розпочато лише з кінця ХІХ ст. Першими
дослідниками суттєвих характеристик реклами були К. Абрамов [1], М. Мануйлов [2],
які звернули увагу не тільки на інформативність реклами, але й вперше дослідили
психологічний вплив на особистість споживача рекламованої продукції.
Теоретики реклами визначають її як «прикладне мистецтво, як діяльність, що має
художню та позахудожню, інформаційно-спонукальну мету», таку думку висловив
М.С. Каган у своєму фундаментальному дослідженні «Морфологія мистецтва»,
присвяченому взаємодії художніх видів, родів і жанрів [3; 321]. Російський дослідник
М.Г. Чаган приходить до висновку, що реклама – «це відповідь на потребу людини в
передачі духовно-ціннісних відносин, що дозволяє індивідові (колективу) підключити
свою самоцінну одиничність до суспільної» [4; 7].
Що стосується України, враховуючи її попередній суспільно-політичний досвід,
подібна проблематика фактично не розроблялась. Тож сьогодні починають з’являтись
перші практичні видання, переважно на рівні дисертаційних досліджень [5], або
перевидань, популярних у західноєвропейських країнах [6]. Однак аналіз навіть тих
розвідок, які здійснені в Україні останнім часом, можна вважати недостатніми, тому
варто сподіватись на прискорене розгортання власних досліджень, сформованих на
місцевому ґрунті. Тож метою даної статті є спроба проаналізувати морально-етичні
проблеми сучасної української реклами, спираючись на розвідки російських дослідників
та аналіз газетних і журнальних публікацій найпопулярніших видань зазначеного у статті
періоду.
Про становлення та розвиток рекламної культури в незалежній Україні дуже мало
досліджень, більше – це окремі згадки в періодичній пресі. Також у науковій літературі
зовсім не досліджена етична проблематика української реклами. Основна проблема
такої ситуації, це те, що самій незалежній країні лише 20 років. Тому вважаємо за
необхідне вивчити, дослідити основні морально-етичні проблеми сучасної української
реклами (на прикладі газетної та журнальної преси 1991–2006 років) насамперед у
контексті таких завдань:
- визначення основних тенденцій розвитку та становлення українського ринку
реклами;
- аналіз змін, що відбулися в рекламі за період 1991–2006 років;
- характеристика морально-етичних проблем, які порушує сучасна українська
реклама та їх відповідність з моральними та етичними нормами суспільства.
Аналізу піддається саме період 1991–2006 років, тому що пізніше активізується
ринок телереклами, який стрімко розвивається. Отже, оцінка лише газетної та журнальної
реклами, яка в подальшому втрачає свої позиції, стає недоцільним.

Об’єктом дослідження є реклама в періодичній пресі 1991–2006 років, зокрема
матеріали таких газет та журналів, як «Вечірній Київ», «Голос України», «Правда
України», «Демократична Україна», «Галицькі контракти», «Бизнес», «Київські
відомості», «Натали», «Добрые советы», «XXL», «Космополітан в Україні», «Міні»,
«Ліза».
Спочатку дамо визначення ключовим поняттям даної роботи: що таке моральноетичні норми, яке значення вони мають у суспільстві, що таке рекламна культура та
етика реклами.
Етику реклами можна визначити «як все позитивне чи правильне в процесі
здійснення рекламної функції. Етичною називається діяльність, що відповідає не лише
законодавству, але і моральним принципам» [7; 124]. Хоча етична складова приховано
присутня майже в усіх рекламних рішеннях, ця тема обговорюється лише в небагатьох
навчальних матеріалах з реклами.
Що стосується морально-етичних норм, які побутують у певному суспільстві,
нас, зокрема, цікавить саме українське суспільство. Віддзеркалення тих норм у
рекламній діяльності – ситуація значно складніша. Етика захищена законом, а моральні
норми – це установки суспільства, в якому вони існують.
Україна як незалежна держава ще дуже молода, тому формування моральноетичних норм, які можна вважати усталеними, знаходяться в процесі постійних змін та
перетворень. Мається на увазі трансформація етичних норм після розпаду Радянського
союзу (громадяни вважали себе частиною великого цілого) і після здобуття
незалежності (усвідомлення себе самоцінним цілим). Ці дві відмінні установки в
мисленні кожної людини мають докорінно різну основу, а отже, важливе культурне
значення. Усвідомлення своєї не меншовартості є важливим етапом у формування
моралі та етичної свідомості громадянина незалежної держави. На нашу думку, цей
процес ще не завершений і триватиме щонайменше кілька десятків років. Завершеним
можна буде вважати цей процес тоді, як переродиться ціле покоління, яке жило до
розмежування на високу і низьку культуру, тому всі зміни, що відбуваються в сучасній
культурі: переорієнтація, комерціалізація різних видів художньої творчості, насадження
культурного побуту іншими державами, культурний обмін між сучасними державами –
є джерелом таких змін. Не останню роль у цих процесах займає і рекламна діяльність.
Реклама має міжнаціональний масштаб свого впливу. Величезні транснаціональні
корпорації давно вже поставили її на чолі своїх інформаційних, маніпуляційних процесів.
За допомогою величезних економічних ресурсів експансія таких привабливих просторів
пострадянського світу стала закономірним явищем. На початку розвитку реклами в
незалежній Україні, за даними генерального директора агентства масових комунікацій,
генерального директора DIALLA Communications, президента Київського
міжнародного фестивалю реклами, офіційного представника Cannes Lions в Україні
Ірини Кузнецової, «вітчизняна рекламна індустрія відставала на століття. За 20 років
своєї діяльності українські рекламні агентства скоротили відставання до десяти років»
[8; 2]. За прогнозами І. Кузнецової, українській рекламі знадобиться щонайменше три
роки, щоб іти в ногу зі світовими тенденціями на рекламу. А світова тенденція – це
високохудожня, креативна, вражаюча реклама, яка залишає межі економічної категорії
(основна ціль – продати товар) і переходить в сучасне нетривіальне мистецтво.
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Щоб проаналізувати динаміку культурних змін у рекламі та її відповідність
морально-етичним нормам, потрібно розглядати дану проблему в історичному аспекти.
Отже, перший етап розвитку реклами в Україні, що починається з 1991 до 1993
року, характеризується значним засиллям іноземної реклами. Причин цьому декілька:
по-перше, це те, що новий ринок, який ще не став на власні ноги, є дуже привабливим
для іноземних країн, що мають уже сформовану рекламну кампанію та володіють
значними грошовими ресурсами. Друга проблема, це відсутність сформованого ринку
вітчизняних періодичних видань. Ця преса починає лише з’являтися, переважає ще не
віджита радянська преса, що має великі тиражі і широко розповсюджується на теренах
колишнього радянського простору. Відтак, одна з таких найпопулярніших газет, як
«Известия», що, до речі, друкувалась у Львові і має безпосереднє відношення до
України, публікує рекламу таких відомих світових брендів як Polaroid, Soemtron, Orion,
Salamander, Canon, Volvo та ін. (Мал. 1)
На цьому фоні вітчизняна реклама втрачає свою привабливість, адже її можливості
закінчуються інформацією в рамці, ще й дрібним шрифтом. Лише невелика кількість
реклами містить зображення чи логотип фірми.

Основна етична та моральна проблема реклами даного періоду – породження
бажань та відсутність коштів для їх задоволення, що поширювала невдоволення
народних мас або створювала нечуваний попит, своєрідну гонитву за статусом, які
давали рекламовані продукти. На сьогодні критики реклами теж занепокоєні такими
проблемами, вважаючи, що реклама надміру популяризує товари, створюючи цим
штучний попит на речі, без яких людина може обійтись. А це у свою чергу маніпулює
вільним вибором кожного покупця.
1993–1996 роки – це наступний етап розвитку реклами в Україні. Головні зміни,
що відбулись за цей період – це збільшення площі, що використовується з рекламною
метою, реклама стає барвистішою, містить емблеми, логотипи, малюнки, салогани,
заголовки, використовує шрифти різної форми та розміру, що значно підвищує її вплив
на читача. З’являється нова мода, навіяна іноземною рекламою, – це застосування
англійських літер в назвах фірм – VABANKБанк, PAREX BANK, КийАВІА та ін. У 1995 р.
газета «Бизнес» включає до своїх сторінок кольоровий додаток, що значно збільшує
можливості реклами.
Реклама стає не лише барвистішою, але і відвертішою, те, що раніше не
обговорювалося, замовчувалося і вважалося соромітським та непристойним, у цей
період починає з’являтись у рекламі.
Мова йде про засоби жіночої гігієни та оголені тіла (Мал. 3), що рекламують
різні речі, зазвичай, ті, що не мають жодного відношення до зображення (реклама
авто, побутової техніки, меблів). Така реклама викликає незадоволення громадськості,
адже конфліктує з моральними нормами суспільства, що формувалось в умовах
замкненості, стриманості і сексуальної скутості.

Мал. 1 Реклама комп’ютерної техніки Soemtron, 1991р.

Варто відзначити також те, що реклама в її сучасному вигляді була новою формою
інформації про товари та послуги для тогочасного населення. Адже приватна власність
і комерційна реклама, як спосіб життя буржуазного суспільства, повністю
засуджувалися соціалістичною ідеологією. Рекламу, що існувала в Радянському союзі,
важко назвати такою, бо вона була дуже стриманою, не містила інформації про конкретний
товар чи назву фірми, яка його реалізувала. Це було швидше якесь абстрактне значення
типу: їжте майонез, пийте сік, одягайте пальто. Тоді як на західному ринку
популяризувались конкретні бренди: Procter & Gamble, Сoca-Cola, BMW та ін.
Важливим є той факт, що комерційна реклама в пресі до 90-х років була відсутня зовсім.
Поява її на сторінках газет дивувала не лише читачів, але і тих, хто її міг там розміщувати.
Початок дев’яностих – це «буремні роки» розвитку бандитизму, підпільної торгівлі,
нелегального бізнесу, політичної невизначеності, такий стан суспільства в цілому не
міг збільшувати попит на висвітлення своєї діяльності, формування фірмового стилю
підприємства, популяризації своїх товарів серед населення. Тому рекламу, як засіб
розвитку законного бізнесу, використовували іноземні компанії.
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Мал. 3 Реклама фірми «ABSOLUT» в газеті Київські відомості, 1995 р.

В умовах наростання економічної кризи, зростання безробіття в українському
суспільстві загострюється проблема алкогольної залежності. Цей процес пожвавлює
реклама спиртних напоїв, яка починає з’являтись у пресі даного періоду (Мал. 4, 5).
Варто відмітити, що дана реклама не містила застережень щодо зловживання алкоголем,
його впливу на здоров’я людини, скорочення життя та інших згубних моментів (це
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стосується гуртової торгівлі), або надавала таку інформацію дуже стисло та дрібним
шрифтом так, щоб це застереження було малопомітним.
Зазначимо, що до сьогодні пиво та інші слабоалкогольні напої також не містять
ніяких застережень щодо зловживання. Лише в 2010 році, коли проблема дитячого
алкоголізму досягне піку, тоді буде прийнятий Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та
слабоалкогольних напоїв», що заборонить вживати будь-які спиртні напої особам, які
не досягли повноліття [9].

споживача даних послуг. Про кількість правди та брехні в рекламі ведеться багато
етичних суперечок не лише у нашій країні.
З кожним роком реклама все більше розвивається, стаючи невід’ємним атрибутом
сучасного життя. Період з 1996 до 2000 року є дуже важливим для українського
суспільства, особливо в економічному та політичному аспектах: запровадження
державної валюти, конституції, економічна стабілізація – дали поштовх для ще більшого
розвитку реклами. Газетні видання змінюють свій вигляд, перші та останні сторінки
деяких видань стають кольоровими. Реклама має цікаві рішення, застосовує у своїх
повідомленнях асоціації, кумедні паралелі, в ній присутні продумані слогани, що легко
сприймаються. Збільшення кількості реклами у пресі також породжує ряд етичних
проблем, зокрема, це створення шкідливих стереотипів, а конкретно – це місце жінки в
суспільстві. Наприклад, її часто зображують у рекламі побутових товарів, як основного
виконавця домашньої роботи (Мал. 6). А у відповідальний момент прийняття рішень
про купівлю якихось товарів жінці відводиться лише допоміжна роль відносно чоловіка.

Мал. 4. Реклама пива «Славутич» в газеті «Бизнес», 1996 р

Мал. 6. Реклама побутової техніки «Сіменс» в газеті Галицькі контракти, 1997 р.

Мал. 5. Реклама горілки «Nemiroff» в газеті «Бизнес», 1996 р.

Характерною особливістю реклами цього періоду є поява реклами безлічі банків:
Банк «Україна», Правекс Банк, Ощадний банк України, Банк «Континент». Після краху
фінансової системи Радянського союзу люди перестали довіряти банкам, з’явився страх
перед вкладами, тому вони, як ніколи, потребували реклами, яка б змінила соціальну
напругу та відновила довіру до таких установ. Основна етична проблема полягає в тому,
що реклама даних установ не містить детальної інформації про свої послуги і дуже
часто заплутує споживачів, даючи не повну інформацію, яка, зазвичай, містить ще ряд
прихованих моментів. Наприклад, про зміну відсоткових ставок, які не грають на користь
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З 2000 р. активізується ринок журнальних видань. Найбільшими з них є жіночі
журнали. Переважно це світові брендові видання: «Burda», «Cosmopolitan», «Viva»,
«Story», «House and Garden», «Good Houseekeeping» та ін. Проте виникають також
вітчизняні, такі як «Натали», «Единственая», «Лиза» та ін.. Купівельна спроможність
громадян в Україні підвищується, відтак «станом на 2006 рік читацька аудиторя журналу
«Наталі» складає 1 млн. 21 тис. осіб, а журналу «Единственая» – 978,6 тис. осіб. Вартість
реклами у цих виданнях складає понад 25млн. у.о., що майже вдвічі перевищує усі інші
журнали тематичного спрямування» [10; 35]. Дедалі зростаюча роль таких видань
породжує низку етичних проблем. Критики реклами звинувачують її у надмірній
популяризації проблеми зайвої ваги, догляду за шкірою. Адже сучасні засоби обробки
фотографій дозволяють створити ідеальний образ шкіри без пігментних плям, зморшок.
Фігури жінок, які зображує реклама, ідеальні, що породжує стереотип невпевненості,
незадоволення власним тілом та зовнішністю, а також шкодить жіночому здоров’ю.
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Адже безконтрольні спроби схуднення приводять до важких хвороб, таких як анорексія
(патологічна втрата апетиту) та ін.
Ще один етичний момент, порушений у рекламі – це залучення знаменитостей як
засобу популяризації певного товару. В останні роки це стало популярним навіть із
вітчизняними зірками. Такі заходи значно покращують збут продукту, але водночас
відверто маніпулюють вільним вибором покупця.
Варто відзначити такий момент журнальної реклами, як присутність у ній
рекламування тютюнових виробів. Проблема популяризації здорового способу життя
в Україні дуже актуальна. І якщо в останні роки є деяке пожвавлення в рішенні даної
проблеми, то дослідження періодики до 2006 року говорить навпаки про популяризацію
куріння засобами реклами. Така реклама зображує переважно молодих, вільних
привабливих людей, які курять (Мал. 7).
Окремого аналізу вимагає реклама медичних засобів, що широко розгорнулася в
українській пресі. Погіршення здоров’я громадян, поширення різноманітних хвороб і
погіршення якості медичного обслуговування призвели до того, що окремі компанії
медичних препаратів почали заробляти на штучній популяризації певної групи препаратів,
які дозволені законом і відпускаються без рецепта лікаря.
Розгалужена система реклами не лише в пресі, але й на телебаченні, в Інтернеті,
аптеках, лікарнях призвела до масового самолікування. Людину загнали в глухий кут,
адже деякі лікарі працюють на аптеки, а ті, в свою чергу, на величину прибутку від
продажу медпрепаратів. Моральне право людини на чесне і потрібне саме їй лікування
грубо порушується. Тому віднедавна реклама лікарських засобів, як і тютюнових та
алкогольних продуктів, містить додаткове застереження про шкоду самолікування, хоча
кількість такої реклами не зменшилась.

б убезпечити порушення етичних норм. Також важливим чинником формування етичної
реклами є особиста та корпоративна культура підприємства, яке її створює. Дослідивши
рекламу в пресі з 1991 до 2006 року, можемо стверджувати, що основним чинником
дотримання моральних та етичних норм у рекламі є підвищення загальної культури
населення, освіченості та інформованості, знання законодавчої бази своєї країни, а не
дотримання лише розтиражованих у рекламі стереотипів.
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Мал. 7 Реклама сигарет «SOBRANIE» в журналі «Наталі», 2005 р.

Отже, проаналізувавши основні морально-етичні проблеми сучасної української
реклами, варто відзначити її тісний взаємозв’язок з етичними стандартами суспільства,
в якому вона існує. Значну роль у цьому процесі відіграє держава, яка повинна
регулювати ці процеси на законодавчому рівні, створюючи відповідні закони, що могли
190

191

МЕРЕЖА АРХЕОЛОГІЧНИХ СКАНСЕНІВ ЯК ОБ’ЄКТ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Чухрай Л. О.
кандидат культурології, викладач
Київського національного університету культури і мистецтв

МЕРЕЖА АРХЕОЛОГІЧНИХ СКАНСЕНІВ ЯК ОБ’ЄКТ
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Стаття присвячена виявленню специфіки туристичного використання
археологічних пам’яток України. Обґрунтовується значний потенціал
археологічних пам’яток у туристичній галузі. Розглядаються основні форми та
способи залучення до туризму археологічних пам’яток, що реалізується у мережі
археологічних скансенів.
Ключові слова: археологічна пам’ятка, туризм, скансен, археопарк,
музеєфікація, туристичне використання.
Статья посвящена выявлению специфики туристического использования
археологических памятников Украины. Обосновывается значительный потенциал
археологических памятников в туристической сфере. Рассматриваются основные
формы и способы привлечения к туризму археологических памятников, что
реализуется в сети археологических скансенов.
Ключевые слова: археологичекий памятник, туризм, скансен, археопарк,
музеефикация, туристическое использование.
The article is dedicated to the revelation of the specificity of the touristic Ukrainian
archeological relics’ utilising. The prominent archeological relics’ potential in the touristic
sphere is substantiated. The essential forms and methods of attraction to the tourism of
the archeological relics, which is realized in the chain of archeological scansens, is
considered.
Key words: archeological relic, tourism, scansen, archeological park,
museumfication, touristic utilising.
Туризм є одним з найприбутковіших видів бізнес діяльності. Його розвиток суттєво
впливає на загальний добробут населення України. Виявити резерви у розвитку цієї галузі
є досить актуальним питанням.
Зазначені питання піднімалися у роботах О.М. Бадера [2], Т.І. Шпараги та І.В. Ломачука
[8], О.Є. Афанасьєва [1], О.В. Жукової [3], Т.В. Крахмальної та Д.В. Кепіна [4]. На основі
їх розробок ми подаємо свої міркування щодо туристичного використання
археологічних пам’яток.
Мета статті – охарактеризувати способи використання у туристичній галузі
археологічних пам’яток України; показати їх можливостей використання в екскурсійному
обслуговуванні населення (туристів).
Найперспективнішими видами експонування монументальних пам’яток давнини
сьогодні є музеї під відкритим небом або скансени. Скансен, або музей під відкритим
небом, це своєрідний архітектурно-етнографічний комплекс під відкритим небом з
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міні-музеями в окремих будівлях. «Музеї просто неба створюються на основі
нерухомих пам’ятників історії і культури на місці їх знаходження і в природному оточенні
(музеєфіковані на місці) або на основі перенесення пам’ятників на спеціально відведену
територію з інших місць (так звані перевезені)» [1; 111]. За образним висловом, скансени
– це так звані живі музеї з насиченими анімаційними програмами відтворення
історичного середовища [5; 80]. Не стоїть осторонь процесу створення мережі
скансенів і Україна. Сьогодні в Україні існує всього сім великих та середніх скансенів.
На першому місці стоїть Музей народної архітектури та побуту у Києві. На другому –
Переяслав-Хмельницький музей архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини; далі
– Музей народної архітектури та побуту у Львові «Шевченківський гай», скансен у
Чернівцях, Закарпатський музей народної архітектури та побуту у м. Ужгороді, Музей
народної архітектури та побуту Прикарпаття у с. Крилос; Музей історії сільського
господарства на Волині, с. Рокині [5; 81–82]. До цього переліку треба додати
Національний заповідник «Хортиця». Проте всі вони за невеликим винятком
(Національний Переяслав-Хмельницький історико-культурний заповідник та Хортиця)
є етнографічними або природничими. Існує думка, що археологічні пам’ятки краще за
все зберігати в умовах археопарку [4; 10]. Перевагами археопарків є те, що у них не
тільки зберігається давнина, але й активно впроваджуються сучасні експериментальні
технології, відновлення давніх технологій та інше. Проте великих можливостей
створення спеціалізованих археопарків на даний момент через брак коштів немає. Тому
першим етапом на шляху організації археологічних скансенів є використання мережі
етнографічних заповідників та перетворення їх на комплексні археолого-етнографічні
заповідники. Саме скансен краще за все може задовольнити культурні потреби громадян
України та іноземних туристів. Розглянемо особливості туристичного використання
археологічних пам’яток в Україні.
Основою використання давніх пам’яток, у тому числі в скансенах, у сучасній
культурі є їх експонування та екскурсійне відвідування туристами. Найкраща музейна
комунікація створюється між пам’яткою та відвідувачами завдяки організованій
екскурсії. У свою чергу організована екскурсія провадиться для туристів. Тому сучасне
використання пам’яток давньої культури якнайтісніше пов’язане із туризмом. Туризм –
складний соціокультурний та історичний феномен, який з форми проведення дозвілля
та способу заняття вільного часу поступово перетворився на чинник світового значення
нового століття й тисячоліття, на багатоплановий чинник: економічний, соціокультурний,
кроскультурний, комунікативний, міжнародний.
Сучасні туризмознавці під туризмом розуміють досить складну соціальноекономічну систему із багатьма специфічними функціями. Серед них виділяється
пізнавальна, рекреаційна або оздоровча, політична, економічна, культурологічна,
виховна, екологічна та ін. За обсягом експортних послуг туризм поступається лише
нафтовій промисловості й радіоелектроніці, посідаючи чільне місце у світі. Туризм
відноситься до невиробничої сфери людської діяльності. Для створення туризму
сприятливих умов для розвитку необхідно серед великої кількості чинників відзначити
ефективну державну політику щодо розвитку туризму; підвищення культурного,
освітнього й матеріального рівня населення; реконструкцію і модернізацію діючих
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туристичних об’єктів та створення нових, що відповідають сучасним вимогам
збереження природно-кліматичних та історико-культурних ресурсів [6; 9]. Туризм є
засобом підвищення культурного рівня людини, важливою сферою реалізації її прав на
відпочинок, опанування різних цивілізацій тощо. Саме туризм шляхом проведення
екскурсій дозволяє якнайповніше реалізувати музейну комунікацію між відвідувачами
й експозицією музею (у нашому випадку – скансену). Як зазначають фахівці, Україна
має великі можливості щодо розвитку туристичної галузі. На думку П.Г. Шищенко та
О.О. Любіцевої приорітетними галузями туризму в нашій країні є культурнопізнавальний туризм, лікувальний туризм, спортивний та паломницький [7; 10]. До
проблем у туристичній галузі треба віднести високу конкуренцію з боку наших сусідів
Польщі, Угорщини, Росії тощо [7; 10].
У туристичному використанні пам’яток давньої культури (археології) існує своя
специфіка.
Самостійне відвідування музеєфікованої пам’ятки давньої культури без належного
коментаря з боку екскурсовода не приведе до встановлення міцної музейної комунікації
між артефактами та відвідувачами. Чим далі у глиб історії, тим більше незрозумілого
в експозиції знайде пересічний відвідувач. Тільки організований відвідувач може
повноцінно ознайомитися із артефактами скансенів. Ним, є перш за все, турист.
Існують розгалужені класифікації туризму. Виділяють декілька критеріїв, за якими
проходить класифікація туризму. Це – мета подорожі, термін поїздки, спосіб
пересування та вид транспорту, сезонність, рівень організованості, демографічні
показники та склад учасників подорожі, спрямованість туристичних потоків, оплата,
спеціалізована організація [6; 114]. Розглянемо, з огляду на зазначені класифікації,
специфіку екскурсії на археологічному скансені.
За метою подорожі не всі види туризму можуть застосовуватися на пам’ятках
давньої культури. Якнайкраще може проявити себе пізнавальний туризм. Зафіксовані
під час розкопок та музеєфіковані побутові та сакральні об’єкти наочно демонструють
спосіб життя та вірування давнього населення України. В експозиційній частині скансену
доцільно використовувати артефакти, які демонструють зв’язок епох, пов’язують
давнину та сьогодення. Це можуть бути певні форми житла, посуду, речей тощо.
Певною мірою до пам’яток давньої культури може бути застосований
рекреаційний туризм. Як правило, археологічні пам’ятки розташовані у природних майже
первісних ландшафтах. Дуже часто вони знаходяться у заповідниках, в курортних зонах.
Тому їх відвідування сприяє відновленню людської енергії. Не виключено, що окремі
давні пам’ятки можуть розважити і задовольняти вимогам розважального туризму.
У повному обсязі пам’ятки давньої культури задовольняють вимогам освітнього
туризму. Для людей, що цікавляться давниною, археологічні скансени є унікальним
місцем для підвищення рівня освіти. Археологічний скансен дає величезний обсяг нової
інформації, у тому числі візуальної. Залишки жител та оборонних споруд, унікальні
поховання та святилища назавжди залишаються у пам’яті туристів. Люди, які
спеціалізуються у галузі первісної та ранньоцивілізаційної культури, можуть значно
поповнити свій освітній багаж, саме здійснюючи такий туризм. Деякою мірою пам’ятки
давньої культури можуть задовольняти екзотичному туризмові, екстремальному та

пригодницькому туризмові. За визначенням фахівців, це симбіоз спорту, науки,
краєзнавства і природоохоронної діяльності [6; 167]. Деякі археологічні пам’ятким
заходяться у важкодоступних місцях (в печерах, гротах, на скелях, під водою). Як
приклад, можна навести затоплені різночасові судна (на Дніпрі, Азовському та Чорному
морях), печери Криму та Тернопільщини (Чокурча, Старосілля, Вовчий грот, Вертеба
та ін.) тощо. В усіх цих випадках перебування на пам’ятках давньої культури та їх
вивчення, занурення у глиб віків не є повсякденним явищем для більшості пересічних
громадян. Дослідження об’єктів під водою, на скелях, у печерах, глибоко під землею
у могилах є безумовно екстремальним і пригодницьким явищем. Всі ці риси пам’яток
давньої культури яскраво проявляються під час відвідин пам’яток, які знаходяться на
стадії реального дослідження.
Для відвідин пам’яток давньої культури найчастіше використовуються одно- та
дводенні поїздки. Це можуть бути пам’ятки у межах або неподалік від міста чи іншого
помешкання туриста. Годинна чи більш тривала екскурсія відкритою експозицією
скансена має доповнюватися відвідинами закритої експозиції. Середньотермінові
подорожі, як правило, включають відвідини кількох пам’яток, краще, якщо вони будуть
різночасові та різнотипові. Це усуне одноманітність у сприйнятті об’єктів. Довготривалі
поїздки можуть здійснюватися лише під час наукового туризму, коли людина бере участь
у дослідженні або відтворенні давньої пам’ятки. Цьому туризмові якнайкраще служать
античні міста (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей тощо), середньовічні замки та міста
(Меджибож, Олесське, Свірж та ін.).
Залежно від способу пересування найповніше дозволяє ознайомитися із
пам’ятками давньої культури пішохідний спосіб. Піша екскурсія дозволяє детально
ознайомитися з об’єктом чи об’єктами, зануритися у минуле життя, відчути смак
тисячоліть. Відвідини специфічних пам’яток, таких як великі курганні групи, значні
городища можуть здійснюватися й верхи. Це додасть атрактивності об’єктові та
підвищить емоційний вплив подорожі, надасть їй екстремального присмаку. Так само
можуть бути використані велосипеди, мотоцикли, а у деяких випадках і автомобілі чи
автобуси. В окремих випадках можуть відбуватися і авіаекскурсії. Наприклад, над
Херсонесом, у Севастополі, обліт гори Мітридат у Керчі та ін. Дуже зручні для
здійснення комбіновані подорожі, наприклад, літаком і автобусом; автобусом та пішки
тощо. Виняткові можливості для ознайомлення з численними пам’ятками давнини
існують у річкового транспорту. Більшість з давніх пам’яток розташовані поблизу води,
у тому числі на берегах великих рік – Дніпра, Дністра, Інгульця, Інгула, Південного
Бугу, Сіверського Дінцю. Найбільша кількість пам’яток знаходиться по берегах Дніпра.
Це – Трахтемирівське городище, давньоруське місто Воїнь, Дереївське поселення,
Микільський могильник, острів Хортиця, Знам’янське городище, Гаврилівське
городище, Аннівське городище, Запорізька Січ біля с. Республіканець та інші.
Для відвідування пам’яток давньої культури найсприятливішим сезоном є кінець
весни, літо та початок осені. Оскільки більшість пам’яток розташовано під відкритим
небом, екскурсії під осіннім дощем та у зимову заметіль не сприяють кращому огляду
пам’ятки. Правда, у великих скансенах демонстровані пам’ятки можуть знаходитися у
закритих павільйонах. У таких випадках сезон не є перешкодою для відвідин пам’ятки.
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За рівнем організованості пам’ятки давнини можуть відвідувати і самодіяльні
туристи, й індивідуальні туристи за певним планом, і туристичні групи за певною
програмою. Пам’ятки давньої культури привертають увагу найрізноманітніших верств
населення. Їх із задоволенням дивляться діти і дорослі, школярі, молодь, люди похилого
віку та ін. Особливо зацікавлена у таких пам’ятках інтелігенція.
Останніми роками набуває широкого розповсюдження спеціалізований туризм.
На думку Л.М. Устименко, „спеціалізований туризм – є системою видів туризму, які
визначені окремими сегментами, в основу виділення яких поставлена певна мета
подорожі, а сама мандрівка вимагає спеціальної організації та відповідних туристичних
ресурсів” [6; 121].
Освітні тури поділяються на подорожі, що передбачають одержання освіти у
знаних наукових центрах (університети) або під час роботи експедиції; на мовні тури у
відповідному мовному середовищі. Такий тур триває від 1 до 6 місяців; стажування,
яке передбачає навчання за відповідними програмами для одержання певної кваліфікації;
навчання у майстер-класах, метою яких є обмін досвідом та одержання нової
професійно важливої інформації; спеціалізовані екскурсійно-ознайомлювальні
мандрівки за різними маршрутами, пов’язаними з відвіданням центрів виноробства,
етнографічних чи археологічних центрів.
За формами проведення освітній туризм може передбачати виїзні табори,
комплексні проекти, дослідницькі проекти з роботою в археологічних експедиціях,
практичні заняття в музеях, багатоденні тури, екскурсії, короткострокові тури. До цього
переліку можна додати і участь в археологічних дослідженнях на визначних пам’ятках.
На пам’ятках кожний студент може пройти стажування з обраної спеціалізації. За певних
умов може бути запропонована така вигідна форма як навчання в обмін на роботу по
дослідженню пам’ятки тощо. Часто освітні програми включають бази практик
університетів. Таким культурно-освітнім центром з гуманітарно-природничим
спрямуванням є Керченський півострів, де традиційно проходять літню практику
студенти з багатьох вишів України та Росії [6; 165]. Як перспективні для розвитку
освітнього туризму Л.М. Устименко розглядає етнографічні центри України [6; 165].
Такими центрами можуть стати і археодроми на зразок Трипільського національного
заповідника та інші скансени з відділами давніх пам’яток, розташованими просто неба.
Такими центрами можуть бути використані постійно діючі археологічні експедиції
(наприклад, Ольвійська).
Науковці гуманітарного профілю (в т. ч. іноземці) з науково-освітньою метою
можуть відвідувати як музеєфіковані вже пам’ятки давньої культури, так і пам’ятки,
що знаходяться у процесі дослідження та консервації, музеєфікації тощо. Таку
діяльність успішно розвивають Ольвія та Херсонес. У складі експедицій які
досліджують, ці пам’ятки, працюють фахові археологи з різних країн, зокрема Польщі,
Росії, Німеччини. Також у складі експедицій можуть брати участь науковці інших
спеціальностей: археозоологи, ґрунтознавці у ролі звичайних робітників. Фактично у
роботі експедицій можуть брати участь будь-які екстремали. Життя у наметах, готелів
без зручностей, проста їжа, виготовлена на вогнищі, наближення до первісності
відчувається у ритмі роботи.

Таким чином, пам’ятки давньої культури України становлять величезний
туристичний ресурс. Проте вони належним чином не використовуються туристичною
індустрією. Розгляд археологічних пам’яток України з огляду використання у
туристичній галузі показав їх великі можливості у задоволенні найрізноманітніших
вимог громадян та гостей України. Саме тут є великі резерви у зростанні туристичної
галузі, які треба у найближчому майбутньому розвивати.
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УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ НА КРИМСЬКІЙ АМАТОРСЬКІЙ
СЦЕНІ У 50–80-Х РР. ХХ СТ,
У статті розглянуто діяльність аматорських театральних колективів Криму
щодо популяризації класичної та радянської української драматургії впродовж
1950–1980-х рр. Охарактеризовано український репертуар самодіяльних
драматичних та оперних колективів, зокрема «народних театрів» Кримської
області, головні тенденції розвитку театрального аматорства у регіоні.
Ключові слова: театральне мистецтво, аматорство, «народний театр»,
репертуар, Крим.
В статье рассмотрена деятельность самодеятельных театральных
коллективов Крыма по популяризации классической и советской драматургии на
протяжении 1950–1980-х гг. Охарактеризован украинский репертуар
самодеятельных драматических и оперных коллективов, в т.ч. «народных театров»
Крымской области, важнейшие тенденции развития театральной
самодеятельности в регионе.
Ключевые слова: театральное искусство, самодеятельность, «народный
театр», репертуар, Крым.
In the article the activity of Crimean amateur theatre groups on popularization of
classic and soviet dramaturgy during the 1950s–1980s is considered. The Ukrainian
repertoire of amateur dramatic and opera groups including «folk theaters» of the
Crimean region is described, major tendencies of development of theatrical amateur
performances in the region were studied.
Key words: dramatic art, amateur performances, «folk theater», repertoire, the
Crimea.
Розуміння сутності аматорського мистецтва неможливе без осмислення категорій
«самодіяльність» або «аматорство». Філософську категорію «самодіяльність» сучасна
українська дослідниця Л.В. Дорогих визначає як внутрішньо детерміновану діяльність,
тобто діяльність, що не нав’язується ззовні, а зумовлюється внутрішніми потребами,
інтересами, бажаннями індивіда. Самодіяльність – це засіб вільного і
нерегламентованого вияву особистості. Аматорське мистецтво – явище не тільки
художнє, а перш за все соціокультурне, воно є продуктом певного соціокультурного
середовища (або навіть мікросередовища), для представників котрого аматорство є
засобом самовираження, самореалізації і спілкування [1; 7–8]. На жаль, феномен
аматорського театрального руху Криму ХХ ст. вивчено вкрай недостатньо. Адже для
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цього періоду було характерне домінування у культурному житті професійних, а не
аматорських колективів. Також слід зазначити, що саме діяльність професійних театрів
сформувала потужну джерельну базу, яка активно використовується істориками культури
та театрознавцями. Отже, досі не має жодної праці, присвяченої розвиткові кримського
театрального аматорства другої половини ХХ ст., хоча окремі факти для його
ретроспективного аналізу можна знайти у працях Л. Бєлецької [2], М. Гринишиної [3],
А. Каргіна [4], О. Нирко [5], М. Новикової [6], Н. Пономарьової [7]. Але більш цінними
є архівні джерела з Державного архіву в Автономній Республіці Крим [8–17], а також
маловідомі публікації у місцевих газетах радянського часу [19–22].
Метою дослідження є аналіз діяльності аматорських театральних колективів
Криму щодо популяризації класичної та радянської української драматургії впродовж
1950–1980-х рр.
Вистави за творами українських авторів посіли своє місце на кримській
аматорській сцені ще у довоєнний час. Так, найбільш відомим у театральних колах
Сімферополя 1920-х рр. був аматорський театр при Будинку культури на Червоній гірці,
де ставили «Катерину» М. Аркаса, «Пошились у дурні» М. Кропивницького, «Мазепу»
Ю. Словацького, «Казку старого млина» та «Про що тирса шелестіла» С. Черкасенка.
У Керчі при клубі промкооперації та держторгівлі актори-аматори утворили змішаний
хор і драматичний колектив, який ставив п’єси «Дай серцю волю, заведе в неволю» та
«Невільник» М. Кропивницького, «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого, «Наталка
Полтавка» І. Котляревського. Однак найбільшого розмаху український театральний рух
набув у Ялті, де у 1920-х рр. склався музично-драматичний колектив «Українська трупа»,
очолюваний молодим режисером П. Делявським. За короткий час було здійснено
постановки 40 п’єс 20 українських авторів, зокрема І. Карпенка-Карого, В. Винниченка,
М. Ірчана, С. Черкасенка. Але 1927 року, за ініціативою місцевої влади, відбулася
реорганізація трупи, що призвела до її саморозпуску [5; 34–35].
У перше повоєнне десятиліття українська драматургія займала у репертуарі
самодіяльних драматичних колективів Криму дуже скромне місце. Кримська область
тоді входила до складу РРФСР, тому репертуарні списки для самодіяльних колективів
складалися у Москві. Твори українських авторів займали в них другорядне місце,
потрапляючи у розділ «Драматургія інших союзних республік СРСР». Ситуація суттєво
змінюється після 1954 р., коли Кримська область увійшла до складу УРСР. Напередодні
цієї події відбувалася значна кількість мистецьких заходів, приурочених до 300-річчя
возз’єднання України з Росією. За тогочасною практикою було складено типову
програму святкового концерту «Навіки разом», присвяченого ювілейній даті. До нього
було включено, зокрема, сцени з опер «Наталка Полтавка» і «Ніч перед Різдвом»
[8, арк. 66–67].
На широкомасштабну і тривалу ідеологічну кампанію був перетворений процес
підготовки самодіяльних творчих колективів Кримської області до Декади української
літератури і мистецтва (Москва, 12–21 листопада 1960 р.). Раніше «українські декади»
вже проводилися (1936, 1951 рр.), але вперше, окрім професійних театрів, до програми
були залучені самодіяльні театральні колективи. На першому етапі підготовки до Декади
в Криму особливо виділявся організований в 1949 р. український драматичний колектив
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Євпаторійського міського Будинку культури. У репертуарі колективу вже були такі
класичні постановки, як «Назар Стодоля» за Т. Шевченком, «Наталка Полтавка» за
І. Котляревським, «Безталанна» за І. Тобілевичем. Але особливий успіх мала комедія
Г. Квітки-Основ’яненка «Шельменко-денщик», яку на той час уже було показано
глядачам у виконанні євпаторійських аматорів понад 230 разів [9, арк. 93]. Але,
враховуючи явну ідеологічну спрямованість Декади, драматичний колектив з Євпаторії
вирішив акцентувати свою увагу не на українській класиці, а на радянській драматургії.
Навесні 1959 р. у Сімферополі, на сцені Кримського українського музичнодраматичного театру, було презентовано виставу за п’єсою О. Корнійчука «Платон
Кречет» [22]. Ця постановка, виконана на високому ідейно-художньому рівні, викликала
немало схвальних відгуків. Незабаром після її прем’єри Євпаторійський колектив
першим у Криму дістав почесне звання «Народний самодіяльний театр» [9, арк. 208,
210, 216].
Активна підготовка до Декади української літератури і мистецтва проводилася й
іншими аматорськими колективами області. Спектакль О. Корнійчука «Платон Кречет»,
за «численними заявами глядачів», також був обраний для постановки самодіяльним
театральним колективом Сімферопольського Будинку культури профспілки медичних
працівників [18; 7]. Вочевидь, такий інтерес самодіяльних театральних колективів Криму
до п’єси «Платон Кречет» був викликаний зовсім не видатними драматургічними
якостями цього твору, а іншими обставинами. По-перше, певну роль відіграв професійний
інтерес, адже багато самодіяльних акторів Сімферополя і Євпаторії були медичними
працівниками, як і головний герой вказаного твору О. Корнійчука. З другого боку, можна
погодитися з М. Гринишиною, що п’єса «Платон Кречет» мала типово «інтер’єрний»
характер [3; 127–128]. У ній брала участь невелика кількість дійових осіб, для
постановки не було потрібно ані дорогих костюмів, ані складних декорацій, що в умовах
обмеженої матеріально-технічної бази самодіяльних колективів могло стати
вирішальним чинником для початку постановки.
Проте іноді перешкодою на шляху створення якісного спектаклю ставав низький
рівень майстерності акторів-аматорів. Так, влітку 1954 р. на сторінках газети «Крымская
правда» з’явилася рецензія на виставу «Платон Кречет» у постановці драматичного
колективу Кіровського районного Будинку культури. Автор рецензії зазначав, що «у
спектаклі багато пауз, які порушують безперервність сценічного життя, природність
спілкування між людьми». «Дійові особи» деколи не діють, а лише декламують текст,
голосно вимовляючи свої репліки». Рецензент також не побачив на сцені ні продуманих
мізансцен, ні вдалих декорацій [20].
Наприкінці 1950-х рр., коли головні труднощі повоєнного відновлення економіки
було подолано, в країні спостерігається потужний розвиток аматорства, з’являються
самодіяльні оперні студії, великі симфонічні і народні оркестри [4; 215]. Поширення
на межі 1950–1960-х рр. самодіяльного оперного мистецтва було характерне і для
Криму. Зокрема, підготовку до Декади української літератури і мистецтва розпочала
перша у Криму самодіяльна оперна студія при Ялтинському будинку культури медичних
працівників, яка була організована в 1957 році. Окрім поставленої в попередні роки
опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», цей колектив почав роботу

над оперою М. Лисенка за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка» [9, арк. 56].
Крім того, з 1959 року самодіяльна оперна студія з’явилася у Будинку офіцерів флоту
(Севастополь), учасники якої наступного року подали на суд глядачів свою першу творчу
роботу – оперу «Запорожець за Дунаєм», після чого також звернулися до опери «Наталка
Полтавка» [21].
Однак коли влітку 1960 р. були підбиті підсумки Кримського обласного оглядуконкурсу самодіяльних народних театрів і драматичних колективів до Декади української
літератури і мистецтва, то з’ясувалися справжні переконання членів журі конкурсу.
Диплом першого ступеня одержав народний самодіяльний театр Феодосії за постановку
спектаклю М. Вірти «Дали ненаглядные», а також драматичний колектив Кримського
обласного Будинку вчителя за постановку спектаклю М. Шатрова «Именем революции».
Обидві ці постановки були російськомовними, їх авторами були російські, а не українські
драматурги [10, арк. 78].
Тільки через кілька років, у «шевченківському» 1964 р., колектив народного
самодіяльного театру Феодосії здійснив постановку українською мовою. Для цього
було обрано драматургічний твір Кобзаря – п’єсу «Назар Стодоля». До колективу
входили аматори різних національностей, які мешкали у російськомовному регіоні, тому
здійснення україномовної вистави потребувало великих зусиль. Так, у творчій
характеристиці одного з провідних акторів театру В.І. Ружанського зазначалося:
«Працюючи над образом Хоми у виставі «Назар Стодоля», акторові довелося пережити
чимало труднощів, пов’язаних з незнанням мови, побуту, звичаїв і обрядів України,
проте ця роль визнана комісією і глядачами вдалою…» [11, арк. 203].
У першій половині 1960-х рр. потужні українські аматорські театральні колективи
діяли у Сімферополі. Окрім згадуваного вже драматичного колективу при
Сімферопольському Будинку культури профспілки медичних працівників, це були
самодіяльні трупи Будинку культури промкооперації і Сімферопольського міського
будинку культури. Український театральний колектив Будинку культури промкооперації
діяв з 1956 р. і складався з 26 любителів драматичного мистецтва. До його репертуару
входили найкращі твори класиків українського театру – І. Котляревського, І. КарпенкаКарого, М. Старицького. Спочатку керівником колективу був колишній актор Б.
Рудицький, а з 1964 р. його змінив С. Шрайбер. До святкування 150-річчя з дня
народження Т.Г. Шевченка цей колектив здійснив масштабну україномовну постановку
за п’єсою М. Андрієвича «Марина», написану за мотивами однойменної поеми Кобзаря.
У роботі над цим спектаклем, окрім драматичного колективу, брали участь хоровий і
танцювальний колективи будинку культури [12, арк. 82].
Якщо охарактеризовані вище міські колективи прагнули до класики, то учасники
української театральної трупи Нижньогірського районного Будинку культури частіше
зверталися до творів сучасних авторів. До репертуару колективу входили спектаклі за
п’єсами О. Корнійчука «Чому посміхалися зорі», В. Собка «За другим фронтом», Я.
Галана «Під золотим орлом» [13, арк. 22]. У 1964 р. звання «Народного самодіяльного
театру» було присвоєно драматичному колективові селища Совєтське Нижньогірського
району. Найбільш вдалими постановками цього колективу були вистави «В степах
України» О. Корнійчука і «Фараони» О. Коломійця. Нагородою за творчу роботу була
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гаряча подяка місцевих глядачів, які завжди з великим задоволенням відвідували
самодіяльні постановки [19]. Свідченням не тільки громадського, а й офіційного
визнання діяльності цього народного театру стало нагородження його в 1966 році за
ініціативою Кримського обласного будинку народної творчості ювілейною медаллю
імені Т.Г. Шевченка [14, арк. 1].
На початку 1970-х років у Криму діяли 8 народних театрів, більшість з яких
розміщувалася в містах – Євпаторії, Феодосії, Керчі, Алушті, Бахчисараї, Сімферополі,
Севастополі. У більшості цих міст (окрім Сімферополя і Севастополя) не існувало
професійних театрів, тому роль самодіяльної театральної творчості у культурному житті
була дуже значною. Народний театр селища Совєтське Нижньогірського району
залишався єдиним, що постійно діяв у сільській місцевості. Це відповідало
загальносоюзній статистиці, згідно з якою майже 90 % самодіяльних колективів, що
мали звання «народних», діяли у містах [4; 243].
Упродовж кількох десятиліть на українській радянській сцені не можна було
побачити вистави за творами одного з найяскравіших вітчизняних драматургів 1920-х
рр. Миколи Куліша. Зокрема, це стосувалося його драми «97», присвяченої голоду
1921–1922 рр. в Україні. Тільки у 1967 р., після 40-річної перерви, ця постановка
появилася в репертуарі одного з професійних театрів України – Одеського театру ім.
Жовтневої революції [2; 183]. Драма «97» ніколи не йшла на кримській професійній
сцені. Тому на особливу увагу заслуговує її постановка у 1981 р. на сцені
Євпаторійського народного самодіяльного театру. Подивившись цей спектакль у
виконанні євпаторійських аматорів, відомий в Криму професійний актор І. Бурменко
відзначав: «У спектаклі немає другорядних ролей. Кожен актор живе в ньому так, немов
його роль є найголовнішою. І в цьому видно певну культуру цього талановитого
колективу. Не у кожному театральному колективі побачиш такий ансамбль» [17, арк.
61].
Проте загальною тенденцією 1970-х рр. стало помітне збільшення у репертуарі
самодіяльних театральних колективів Криму вистав за творами російських радянських
авторів, зокрема О. Андреєва, О. Арбузова, В. Гусєва, В. Розова, О. Софронова,
М. Шатрова, О. Штейна. Ця тенденція збереглася і у 1980-ті роки. Для того, щоб
охарактеризувати репертуар самодіяльних театральних колективів Криму періоду
«застою», звернемося до даних 1982 р. За цей рік ними було поставлено 187 спектаклів
за 117 п’єсами (76 багатоактних і 41 одноактна). З них 48 п’єс було написано російськими
радянськими драматургами, 18 – українськими радянськими драматургами, 17 –
драматургами інших союзних республік СРСР, 4 – драматургами країн «соціалістичного
табору». 14 спектаклів представляли класичну українську драматургію, 8 – класичну
російську драматургію, одна поставлена п’єса була написана «прогресивним зарубіжним
автором» [15, арк. 117]. На підставі цих даних можна зробити висновок, що твори
українських авторів складали значну, але не домінуючу частину репертуару самодіяльних
театральних колективів Кримської області, що входила до складу УРСР. Найбільш
поширеними жанрами п’єс, поставлених кримськими самодіяльними колективами, були
ліричні і побутові комедії, побутові психологічні драми, мелодрами, трагікомедії і
героїчні драми [15, арк. 113, 117].

У 1984 р. на території Кримської області діяло 219 театральних колективів, в
яких налічувалося 3,4 тис. осіб. Найбільша кількість колективів діяла у Білогорському
(31), Сакському (26), Бахчисарайському (23) районах. На їхню роботу позитивно
вплинула централізація клубних закладів, завдяки чому поліпшилась матеріальнотехнічна база, багато колективів очолили досвідчені керівники [16, арк. 4]. Аналіз
репертуару самодіяльних театрів середини 1980-х рр. дає змогу стверджувати, що серед
багатоактних п’єс, поставлених на їх сцені, були твори як класиків української драматургії
(І. Карпенка-Карого, М. Старицького, П. Мирного, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі
Українки), так і твори радянських українських авторів (О. Корнійчука, М. Зарудного,
О. Коломійця, М. Куліша, Я. Стельмаха, В. Собка) [15, арк. 122]. Тоді ж за ініціативою
Кримського обласного будинку народної творчості було визначено 26 «опорних»
колективів, які мали найбільший творчий потенціал. Учасники театральної
самодіяльності, зазвичай, брали активну участь у різноманітних масових святах, зокрема
весняних і осінніх ярмарках. Під час таких заходів вони показували фрагменти класичних
творів, наприклад «Сорочинського ярмарку», «Шельменка-денщика», «Весілля у
Малинівці» [16, арк. 4].
Проте у другій половині 1980-х рр. у Криму починається період кризи
самодіяльного театрального руху, що характеризується зниженням інтересу глядачів і
зменшенням кількості театральних колективів. Перш за все це було пов’язане зі
стрімким поширенням популярності телебачення, яке стало доступне майже кожному
міському або навіть сільському мешканцю. Окрім того, в умовах переходу до нових
методів господарювання самодіяльний театр не зміг успішно конкурувати з іншими
формами культурно-розважальної роботи (дискотеки, відеосалони) [7; 5].
Отже, можна констатувати, що народне аматорське мистецтво Криму в 1950–
1980-ті рр. успішно доповнювало професійне як в «географічному» плані (оскільки
професійні театри діяли тільки у Сімферополі і Севастополі), так і в репертуарному
плані (оскільки на самодіяльній сцені нерідко з’являлися вистави за такими п’єсами,
які не привернули уваги професійних труп). Значною мірою це стосувалося й
українського театрального мистецтва. Як писала на початку 1960-х рр. кримський
театрознавець М. Новикова, «в Криму лише один професійний український театр.
Російські драматичні театри [Сімферополя і Севастополя], на жаль, дуже рідко ще
ставлять п’єси українських драматургів. Але у народному Євпаторійському театрі, а
також у самодіяльних колективах, українська класика і українська сучасна п’єса –
постійно в репертуарі» [6; 84]. Культурна місія аматорських театральних колективів
полягала у заповненні «творчих прогалин», що залишалися професійними театральними
колективами. Водночас, для декількох тисяч жителів Кримської області, які
безпосередньо брали участь у театральному аматорстві, з’являлася можливість розкрити
свій творчий потенціал, брати активну участь у національному культурному процесі.
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МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ
Проаналізовано проблему розвитку творчих здібностей та експресії у професійній
діяльності акторів. Розглянуто закономірності й особливості відтворення сценічних
емоцій акторів і режисерів театру та кіно. Обґрунтовано методу театральної експресії.
Ключові слова: здібності, експресія, професійність, продуктивні функції емоційної
пам'яті, особистість, актор, режисер, сценічні емоції.
Проанализирована проблема развития творческих способностей и экспрессии в
профессиональной деятельности актеров. Рассмотрены закономерности и особенности
воссоздания сценических эмоций актеров и режиссеров театра и кино. Обоснована
метода театральной экспрессии.
Ключевые слова: способности, экспрессия, профессиональность, производительные
функции эмоциональной памяти, личность, актер, режисер, сценические эмоции.
Problem of development of creative capabilities and expression in professional of actors
work are analysed. Law and features of recreation of stage emotions of actors and producers
of the ater and cinema are considered. Grounded method of the atrical expression.
Key words: capabilities, expression, professionalness, productive functions of
emotional memory, personality, actor, rezhiser, scenice motions.
У даній статті аналізуються проблеми розвитку творчих здібностей та емоційності
майбутнього актора та режисера театру та кіно. Сутність експресії ґрунтується на підсиленні
(інтенсифікації, збільшенні) виразності. Експресивність тісно пов’язана з емоційністю, що
зумовило ототожнення деякими вченими цих понять. Але експресія, експресивність може
пронизувати як емоційне, так і інтелектуальне, і вольове у їх вияві, що є нині першочерговим
завданням фахової освіти, адже залежно від того, наскільки буде реалізовано творчий потенціал
кожного фахівця у своїй професійній сфері, залежить прогрес країни і майбутнє держави в
ХХІ ст.
Залежно від сфери використання (психологія, мовознавство, лінгвокультурологія,
мистецтвознавство, театрознавство тощо) розуміння експресії варіюється відносно точки
зору і координат його використання.
Мета статті – розглянути можливість формування експресивності студентів немузичних
спеціальностей. Проаналізувати можливість удосконалення методів і засобів роботи,
педагогічні умови в галузі театрального та кіномистецтва.
Важливий внесок у дослідження проблеми видової специфіки мистецтва зробили
філософи: І. Кант, Г. Гегель, Г. Лессінг; науковці Н. Таршиз, Ю. Борєв, В. Ванслов, Б. Галєєв,
М. Каган, В. Міхалєв, В. Скатерщіков та інші.
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Ґрунтовними є праці зарубіжних і вітчизняних театрознавців і практиків:
П. Саксаганського, Леся Курбаса, А. Таїрова, Д. Стреллера, М. Крапівки та ін.
«Суть театру можна пізнати лише через театр», – писав видатний театральний
режисер Д. Стреллер [11; 7]. Так, театральний режисер визначив деяку беззахисність
театру: «живе одну мить і відразу згорає».
«Театр – це один із найдавніших видів мистецтва, що дає змогу людині за допомогою
рухів, слів, жестів, одягу та «мови» тіла у лаконічній і розважливій формі відобразити
увесь навколишній світ та, напевно, усю гаму її внутрішніх переживань» [8; 34].
Різноманітність творчих функцій актора та режисера вимагає такого ж багатства
творчих здібностей фахівця.
Експресія – це яскраве вираження почуттів, настрою, думок людини. Театр та
експресія нерозривно поєднані, при цьому перший можна сприймати як різновид
останньої і навпаки. Актор, режисер – це яскрава особистість, індивідуальність, дійова
особа театру, кіно- та телеекрану, яка є співтворцем театральних, кіно та телевізійних
проектів, носієм і виразником почуттів, ідей, думок співвітчизників. Це професіонал,
поведінка якого повинна бути свідомою, органічною, цілеспрямованою, виразною,
енергетичною, артистичною, провідником цілісного задуму вистав, фільмів,
телепрограм різних жанрів [8; 34–36].
Необхідно навчитися керувати своїм тілом, голосом і емоціями, правильно
розрахувати сцену, правильно вести себе в кадрі. Театральна експресія – це один зі
способів самовираження та самоутвердження, ідентифікації себе як спільноти митців.
Актор і режисер театру та кіно повинен володіти і поєднувати найактуальніші техніки,
бути готовим практично до будь-якої творчої роботи в театрі, кіно та на телебаченні.
Методика театральної експресії. Лесь Курбас писав: «Заперечуєте мою систему...
А яку ви обстоюєте? (Критикувати), не маючи за душею своєї власної конструктивної
концепції, не знаючи, що ствердити, бо ж заперечити всякий може... ...(Ви) не зробили
ширших принципіальних висновків, а саме – про порочність всієї системи російського
провінційного ремісничого театру – театру, мало сказати, старого чи буржуазного, але
театру закостенілого, аморфного...». («Про російський провінційний театр», 1924 р.) [9].
Творчість Леся Курбаса досліджували театрознавці Ю. Бобошко, М. Лабінський
(«Режисер Лесь Курбас», 1987; «Лесь Курбас. Березіль. Із творчої спадщини», 1988.)
[1; 2; 9; 10; 15].
Театральна експресія більше відповідає ментальності українського актора, аніж
затверджена Й. Сталіним школа російського побутового театру. Слід враховувати, що
Театр Леся Курбаса вже існував, а записки пана Алексєєва ще не були ані написані, ані
поширені, завдяки учнівській старанності мадам М. Кнебель. Не треба забувати, що
М. Заньковецька саме через суттєву відмінність української та російської акторських
шкіл відмовилась від роботи в Москві [9].
Творчість актора є творчістю пластичних форм у просторі, – відзначає Е. Гротовський
[4; 5; 6; 7]. Мистецтво актора – це уміння правильно використовувати виразні засоби
свого тіла. На нашу думку, шлях до образу і до почуття треба починати не з переживання,
не «зсередини», а ззовні – з руху. Зокрема, це рух актора, натренованого, що володіє
музичною ритмічністю і легкою рефлекторною збудливістю, актора, природні дані
якого розвинені систематичним професійним тренінгом [7].
207

МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ

МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ

Подібні висновки зробив М. Чехов, відзначаючи феномен «психологічного жесту»,
який полягає в тому, що акторові необхідно породити зовні виразні, перебільшені жести
і рухи, потім вони в більш обмеженому, майже згорнутому вигляді, допоможуть зробити
роль виразною та яскравою [12; 13; 14].
Нині акторська і режисерська над-довіра до тексту і слова на сцені не розкриває
повною мірою візуальні можливості театральної експресії. Завданням є повернення
акторові його тіла, його фізичних можливостей та його відчуття театру як тривимірного
або навіть чотиривимірного мистецтва. Актор у просторі: ритмічне положення
акторського тіла, його рухів і жестів, відповідно, – предметів і сценічного простору –
головне правило тривимірності театрального мистецтва, яке «нібито послідовники»
К. Станіславського намагаються не пам’ятати і не враховувати у своїй творчості [14].
Сценічне мистецтво вимагає від актора максимально широкого діапазону
емоційних проявів. Все різноманіття емоцій можна розділити на три основні групи:
емоції радості, страху і гніву [2; 19]. Акторові мають бути властиві емоції всіх трьох
видів. Нудним і нецікавим є актор «однієї фарби». Завдання актора – зв’язати психологію
слова із психологією і технікою жесту. Театральна вистава – це текст, створений на
основі акторського руху. Вербальний компонент такого видовища є лише допоміжною
або відправною точкою для монтування візуального й енергетичного театрального
тексту. Акторська репліка будується на русі та енергетичному посиланні, які засновані
на техніці руху людини в житті, перетвореній «театральною ситуацією» та «геометрією»
положення тіла на сцені.
Акторам, які працюють нібито відповідно до «системи» К. Станіславського, це
дуже складно зрозуміти, тому що театральні принципи К. Станіславського, за своєю
суттю, анти-театральні, як і всі інші системи, засновані на принципах фотографічного
відображення життя, переносу його на сцену. «Система» К. Станіславського – це
комплексне психологічне насильство актора над самим собою. Це абсолютно
недоцільна напруга. Вибудувати гру, домовитися про посилання – ось суть акторського
існування на сцені. Можна грати, навіть не підіймаючись зі столу – ось ми п’ємо чай,
говоримо текст, намагаємося обтяжити змістом, значенням, смислом слова. А слова –
це лише оболонка дії, яку потрібно передати через простір і ритм тіла у просторі.
(Психологами доведено, що 95% того, що ми говоримо – брехня, а 93% того, що
сприймає людина, вона сприймає очима) [2; 19–20].
Що таке театральний реалізм? Це тільки гра актора, особливий психологічний і
фізичний метод існування актора в просторі. За допомогою такого «сценічного
реалізму» через найбільш зрозумілі фізичні дії на сцені можна представити будь-які
фантастичні явища. Це спосіб створення особливої динамічної театральності, коли актор
може тримати словесну паузу довжиною у дві години. Актор повинен мати особливу
схильність і відкритість до цього методу. Це своєрідна мова акторського мистецтва,
що не потребує загальних розмов, це цілеспрямований метод підготовки актора до
ролі. Рух – фаза етюдної форми, динаміка тіла у просторі, або створення ілюзії гри, що
включає побудову жесту.
Дія актора будується за такою схемою: відправною точкою є текст автора – його
ритмічна побудова, перенесення цього ритму в простір тіла і сцени. Поняття «дактиля»

як початку і кінця вправи. Однак кожний актор має свій ритм, що обумовлює ритм його
рухів. Акторське партнерство будується на взаємному контролі та визначенні спільних
й індивідуальних ритмів. Інша частина методу: гра із площинами тіла або з його
ракурсами. Актор повинен відчувати простір, ракурс і ритм тіла, вміти передати динаміку
площин спина-груди. Дія повинна бути стриманою і будуватися за схемою: гальмо –
контроль своєї дії. Етюд також є моделлю акторської дії у спектаклі. Кожну, навіть
невеличку, дію треба визначити за допомогою моделі або етюда, який також
створюється для всього спектаклю в цілому [3].
Напрям погляду актора – відображення внутрішньої дії. У кіно режисерська
композиція кадру полягає в тому, як він вибудовує свою відповідь на попередній погляд
актора, як він розставляє акторів у ракурсах і мізансценах стосовно основного плану
або точки – камери. У театрі працює така ж схема – режисер розподіляє тіла акторів у
просторі відносно предметів і глядача до точки зору глядача. У театрі актор грає
ракурсами для глядача, тому що глядач не змінює точку зору. У кіно це робить камера
і режисер, коли він вибудовує динаміку тіла в кадрі стосовно глядача. Ця динаміка кадру
є контрастом і контрапунктом, що визначає динаміку дії. Ракурси облич визначають
оцінку глядачем і камерою думки і дії в кіно. Ракурси тіл та облич – це ігрові простори,
що режисер створює свідомо у театрі та кіно. Актор також створює свій ігровий простір,
в якому він формулює і формує посил свого персонажа, свої ігрові ідеї та грає
драматургію свого персонажа. З такого індивідуального ігрового простору актор
спрямовує свої імпульси в іншу точку простору, в іншу ігрову зону, іншого персонажа
[16; 86–93].
Вистава повинна складатися із серії «ЦІЛЕЙ», що змусять актора перебувати в
безперервній дії на сцені. Ці «ЦІЛІ» ґрунтуються на тексті та режисерсько-акторських
імпровізаціях. Через них вибудовується зв’язний сценічний текст, що демонструє
одночасне формування дії на сцені і видовище-показ глядачеві. Такий спосіб визначає
текст спектакля як готовий театральний продукт, побудований на надконцентрованій
партитурі фізичної дії.
«Видовищність – спеціально організована у часі та просторі публічна демонстрація
соціально значущої поведінки» [8; 73]. На думку В. Кісіна, «cтворення видовища
психологічно забезпечене ігровим інстинктом, здатністю до наслідування та
перевтілення <…>. Ігрова стихія, соборна та комунікативна функції – визначальні
чинники "генетичного коду" всієї видовищної культури» [8; 79], кожен компонент якої
є «наступною сходинкою» історичного процесу.
Це зумовлює потребу з першого дня перебування в театральному виші пояснювати
молодим акторам, що театральна дія ґрунтується на своїй особливій партитурі, точно
так само як балет або опера створюються з музики або ритму, а гра актора – хореографія
внутрішнього руху та дії ролі; що імпровізація можлива тільки в чітко вибудованій
формі та ґрунтується на зміні ритмів і динаміці різноспрямованих дій. Імпровізація –
це спільне режисерсько-акторське створення партитури дії. Театр – це колективна дія.
Це завжди партнерство між актором і режисером [15; 13].
Театр не терпить побуту. Вважаємо, що всьому, що створив Господь Бог, – тому
на сцені місця немає. Наприклад, 50 хвилин триває спектакль («Полювання на носорога»
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М. Гумільова, Київський ТЮГ, 1992 р., переклад українською та постановка заслуженого
артиста України О. Балабана) і в ньому майже немає слів, або вистава «Апокаліпсис
XXI» (Національний Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, 2011 р., сценарій
і постановка заслуженого артиста України О. Балабана), в якому взагалі відсутні слова,
а існують спокійні, непобутові рухи. Саме ці дійові психологічно виправдані жести
дозволяють акторові глибше проникнути в психологію героя. Пластика – форма
поведінки тіла, експресія – його вираження. Єдине, що може виразити людина, це –
почуття. Виразність підкреслює енергетичну якість людського тіла.
Коли ми починаємо імпровізувати, то відкривається необмежений простір. Але у
процесі імпровізації виникають моменти, що подобаються. Ми повторюємо їх. Кожний
повтор створює штампи. Таким чином, з’являється замкнутість і завдання актора
полягає в тому, щоб відчути волю в цій замкнутості. Штампи – це сукупність малих
модулів, певна конструкція, усередині якої ми вібруємо, перелітаючи від штампа до
штампа. Воля виникає тоді, коли людинa усвідомить необхідність замкнутості і не
намагається з неї вирватися. Існує твердження: «Воля – це граничне самообмеження».
Але це не означає, що людина є замкненою у собі і не виходить за межі власного
простору. Навпаки! Виходить, сприймає все, що викликає емоції, опрацьовує і підкорює
собі. Тільки в цьому випадку можна говорити про сформовану особистість.
Несформована ж особистість не переробляє чужих ідей. І ось саме на цьому етапі
починається плагіат.
Режисер – це, насамперед, особистість, яка приваблює глибиною і вимогливістю.
Лесь Курбаса зазначав, що робота режисера – це виховання актора, а не створення
спектаклю [15]. «Вчіться будити свою думку, бо думка будить почуття. Акторові
необхідно виховувати чуйність до всього, що його оточує. Бійтесь, як вогню,
байдужості, як своєї, так і чужої, бо у байдужих людей немає серця. Воно в них висихає.
... Доки ви не знаєте, чого хочете добитись від актора, доки не відчуєте потреби
розкривати драму насамперед через акторський образ, ви не готові до початку
репетицій». (Лесь Курбас, перша половина 1920-х рр.) [9]. Режисер повинен мати
здібність „вигадувати історії” за мотивами літературних першоджерел. Це необхідно
для того, щоб ставити вистави та фільми за класичними творами, враховуючи сучасний
контекст. МЕТА режисера та артиста – це пристрасне і глибоко особисте прагнення
повідомити людям «свою правду» про «любов, добро та справедливість». Такого роду
потреба – безумовна складова таланту лицедія. Ця МЕТА – справжнє, головне й основне
джерело енергії, що «керує» поведінкою сценічного персонажа завдяки професійному
вмінню артиста трансформувати свою художницьку потребу повідомлення в ієрархію
потреб особи, що зображується на сцені. Найефективніше піддаються такого роду
трансформації не потреби вузькоегоїстичного характеру – прагнення виділитися, зробити
сценічну кар’єру, – а потреби вищого естетичного типу. Зрозуміло, що МЕТА актора
має виняткове значення лише в театрі та кіно, де безпосередньо реалізується глядацька
потреба осягнення. Саме тому в реальному житті, де ця потреба не має домінуючого
значення, актор «сіріє» в очах глядача. І навпаки. Приваблива в житті людина, яка не
має специфічно художньої потреби повідомлення, або яка не володіє професійними
здібностями трансформації цієї потреби в ієрархію мотивів дійової особи на сцені, в

світлі рампи або перед камерою втрачає привабливість. Реалізація МЕТИ високого
рівня узагальненості, позбавленого вузькоегоїстичного забарвлення, дає певні
«енергетичні» переваги роботі режисера і артиста при реалізації конкретного художнього
завдання.
У процесі навчання майбутнього актора (також і режисера) роботі над роллю треба
домагатися не миттєвого ефекту, – щоб студент повторив за педагогом рух або
інтонацію, – а розуміння цілісної побудови образу поведінки персонажа у всій його
повноті, включаючи внутрішню та зовнішню ланки. Тільки через самостійну реалізацію
побудови конкретного образу студент почне опановувати способи, методи, правила
створення різних образів з їх подальшою сценічною реалізацією. Це дуже важливий
момент. Саме на першому та другому курсах «досвідчені» викладачі і знищують
назавжди власну природну органіку майбутніх акторів, нав’язуючи їм власні кліше. Люди
мистецтва йдуть до результату різними шляхами. І шлях кожного підказує йому Його
темперамент, спосіб мислення, психо-фізична органіка [5]. Один йде до зовнішньої
виразності «від нутра», другий спочатку створює зовнішню характеристику свого
персонажа, а вже потім вибудовує внутрішній світ свого героя; один режисер дає
настанови за допомогою дієслів, другий підказує виразні „знакові” жести, певний спосіб
пластичного існування, третій створює сценічні етюди-ситуації, в яких актор–людина–
особистість не може діяти та існувати інакше. Один митець вибудовує мізансену
заздалегідь – до напряму руху мізинця; інший, точно знає який смисловий, емоційний
результат він хоче одержати, створює мізансцену безпосередньо на репетиції, керуючись
органікою та «сценічною поведінкою» саме цього виконавця. І завдання педагога не
нав’язати свої досвід та уподобання, а запропонувати студентам декілька основних,
щоб їхня підсвідомість обрала СВІЙ. Часто викладачі забувають, що вони навчають
акторів не для власного домашнього вжитку, а для конкурентоспроможної роботи з
безліччю РІЗНИХ режисерів, у театрах і кіно різних напрямів. Якщо ж педагог відкидає
будь-який досвід окрім власного, не розуміється на різних методах і способах роботи
над роллю – це не педагог, а, в кращому випадку, вузький фахівець, який підробляє з
однією й тією ж лекцією. Можна опанувати один-два прийоми, отримати диплом і канути
в професійну провінційну (не за адресою, а за суттю) безвість. Але
конкурентоспроможного, вищого ступеню акторської виразності можна досягти, лише
відштовхуючись від ВЛАСНОЇ органіки, ВЛАСНОГО психофізичного життя,
ВЛАСНОГО емоційного досвіду, досвіду ВЛАСНОГО тіла, опираючись на способи та
методи, які не нав’язані зовні, а обрані ВЛАСНОЮ підсвідомістю.
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ВИКЛИКАННЯ ПЕРЕЖИВАННЯ В РОЛІ
З-поміж інших, найосновніше завдання актора під час виконання ролі полягає
в тому, щоб викликати із емоційної пам’яті сліди минулих переживань у думках.
Акторським матеріалом для викликання минулого переживання в публічних умовах
служать копії зовнішніх характерних рухових ознак персонажа, його поведінки,
міміки, мовлення та фізичних дій, які рефлективно виконувалися в думках. Точне
втілення цих копій призводить до переживання в ролі.
Ключові слова: рефлективні рухи, сліди минулих переживань, повторна віра,
публічні умови, обман та самообман.
Среди других, одно из главных заданий актера в ходе исполнения роли состоит
в том, чтобы вызвать из эмоциональной памяти следы прошлых переживаний в
мыслях. Актерским материалом для вызывания прошлых переживаний в публичных
условиях служат копии внешних характерных двигательных примет персонажа,
его поведения, мимики, речи и физических действий, которые рефлексивно
исполнялись в мыслях. Точное воплощение этих копий ведет к переживанию в роли.
Ключевые слова: рефлексивные движения, следы прошлых переживаний,
повторная вера, публичные условия, обман и самообман.
Among other, one of main tasks of actor during execution of role consists of that,
to cause from emotional memory tracks of the past experiencing in ideas. By actor
material for evocation of the past experiencing the copies of external characteristic
motive signs of character serve in public terms, his conduct, mimicry, speech and physical
actions which was reflection carried out in ideas. Exact embodiment of these copies
conduces to experiencing person.
Key words: reflection motions, tracks of the past experiencing, repeated faith, public
terms, deception and self-deceit.
Зазвичай, під час репетицій і виконання ролі традиційні засоби психотехніки
використовуються актором для того, щоб збудити віру у запропоновані обставини
персонажа з метою утворення стану переживання в ролі. Власне, так ці засоби придумані
і, власне, для цього вони служать. Але, чи насправді це так і чи достатньо цих засобів?
Розглянемо історію праці актора над роллю в думках, до її виконання. Під час
цієї праці актор пережив почуття, пов’язані з долею персонажа. (Це обов’язкова умова
праці актора над роллю в думках). Ці переживання як психорефлекси зберігаються в
емоційній пам’яті актора. Але що актор пережив в процесі аналізу ролі? Він пережив
весь хід дій персонажа та глибину емоційного піку цих дій, подію яка змінила його
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емоційний стан. Тож, здавалося б, під час виконання ролі в публічних умовах необхідно
згадати як це було в думках, далі діяти як вперше і хід дій та подій знову буде
переживатися як вперше. Проте ці переживання були утворені на самоті, в думках. У
цій самотній творчості актор зосереджений таким чином, що переживання відбувається
через внутрішній слух та зір. Тобто, у цій творчості немає стороннього глядача, не
зважаючи на те, що актор самостійно виконує і цю функцію. Отже, акторові слід
враховувати публічність виконання ролі. Утім, значенню публіки в акторській творчості
майже зовсім не приділяється уваги дослідниками акторської творчості. З цих причин
і відомі засоби психотехніки розроблені без урахування цього чинника.
Ми переконані, що публіка (в тому числі і актори виконавці) під час виконання
ролі займає одне з ключових місць у створенні акторського процесу переживання в
ролі. Більше того, підхід до виконання ролі в публічних умовах повинен ґрунтуватися
на логіці поведінки обманщика. Цей спосіб акторського перевтілення перевірений
автором та застосовується в навчальному процесі [1]. Утім, акторський обман набагато
складніший ніж обман у звичайному житті. Звичайний обманщик, як правило, не ставить
собі завдання створити певний емоційний стан у певному місці. У запропонованих раніше
вправах ми вже розглядали логіку поведінки обманщика та застосовували її до
акторської майстерності. Та ці вправи були побудовані на імпровізаційній основі, через
яку відбувалося спостереження як добивається обманщик віри в об’єкта та предмета
обману. У випадку, який ми розглядаємо, умови та способи обману змінюються. Тобто,
завдання ускладнюється тим, що актор тепер йде не знизу вверх, а зверху вниз.
Нагадаємо, що раніше, у запропонованих вправах, актор, користуючись спостереженням
за звичайним обманщиком, заволікав поволі свою психіку у акт переживання, з метою
зрозуміти та вивчити особливості реагування власного організму в публічних умовах
та створення емоційного стану в ролі. Для цього застосовувалися певні умови виконання
ролі та засоби. Назвемо основні: відмова від заданих обставин ролі, інтерпретація
психоемоційного стану персонажа, зосередження мислення на слові та застосування
елементів вільної поведінки в ролі. На даному ж етапі з’явилися задані умови ролі:
задані обставини, психоемоційна зміна персонажа у певному місці, особливості його
поведінки та характер.
З-поміж інших, найосновніше завдання актора під час виконання ролі полягає в
тому, щоб виманити із емоційної пам’яті сліди минулих переживань у думках. Тут, як
бачимо, завдання обманщика та завдання актора розходяться. У обманщика немає такого
завдання. Однак виманити – означає обманути самого себе в публічних умовах, тобто
обманути себе через оточення, а, отже, – обманути це оточення. Як бачимо, шляхи для
досягнення мети в обманщика й актора одні і ті ж – обидва через об’єкт обману
намагаються змінити хід власного мислення. Пригадаймо, як веде себе звичайний
обманщик – він старається бути не розгаданим, всіляко демонструючи правдоподібність.
Тим самим змушує власну свідомість вірити в те, що він говорить та робить. Адже, як
відомо, свідомість піддається самообману. Та обманщик спонтанно підбирає засоби
обману, керуючись досвідом життя. Актор змушений виконувати складніше завдання
– обманути оточуючих та заволікти так свою свідомість у цей обман, щоб відбулося
оживлення слідів минулого переживання, яке раніше актор створив у думці. Тобто

акторські засоби обману, якими він викликав у думках віру в запропоновані обставини
персонажа, заздалегідь продумані та випробувані. Отже, зусилля актора мають бути
спрямовані на те, щоб не просто збудити віру в запропоновані обставини як вперше, а
повторну віру у запропоновані обставини персонажа вже раз використаними для цієї
віри засобами обману. Чим відрізняється віра у запропоновані обставини як вперше
від повторної віри? Віра, як вперше, не передбачає заздалегідь відомого розвитку подій,
тому через таку віру утворюється перше сприйняття. Емоційні реакції, що утворюються
у психоемоційній системі людини від такого сприйняття, не такого роду, які необхідні
акторові. Їх важко описати і, напевно, неможливо, бо вони утворюються у звичайному
житті. Емоції через повторне сприйняття пов’язані з нагадуванням про уже відомий хід
подій і тому вони мають характер іншого забарвлення ніж у житті. Тому актор мусить
так діяти в ролі, так спрямовувати та влаштовувати акт гри, щоб відбулося повторне
сприйняття обставин ролі та повторна віра.
Для того, щоб повторна віра відбулася, необхідні певні засоби обману або
матеріали для впізнання минулого переживання. Щоб виявити такі матеріали,
поміркуймо, яким шляхом створюється акторське переживання в думках. Працюючи
над роллю в думці, актор виконує певні рефлективні рухи, що окреслюють поведінку
персонажа, його характер, ставлення до того, з ким він взаємодіє, чи до певної речі,
об’єкта чи події тощо. Чому ми говоримо «рухи, а не дії?» Тому, що акторська дія є
відтворювальною. Дію персонажа відтворити неможливо, вона утворюється внаслідок
відтворення руху, пов’язаного з цією дією. Проте виконання цих рухів залишається
поза увагою актора, оскільки свідомість поглинута їх результатом, тобто, змістом як
поведінки персонажа, його дій, оцінок, реакцій і від того утворюється стан переживання
в думках. Утім, власне ці рефлективні рухи є спонукачами для збудження переживання.
Те, що такі рухи здійснюються в процесі мислення про певний об’єкт, доведено відомим
вченим В.М. Бехтєрєвим [2]. Однак рефлективність цих рухів в думках, тобто природу
їх здійснення спостерегти неможливо, оскільки такий рух постає для того, хто
спостерігає цілеспрямованою дією та її переживанням. Нагадаємо, що в думках актор
є одночасно і спостерігачем ролі і її виконавцем. Власне внутрішнє спостерігання з
одночасним виконанням ролі створюють стан співпереживання персонажу. «…Ваші
творчі почуття нереальні, вони наділені ще однією характерною особливістю: із
почуття вони стають співчуттям. Власне, воно і будує «душу» сценічного образу. Ваше
вище «я» співчуває створеному ним же сценічному образу. Художник у вас страждає
за Гамлета, плаче за сумною долею Джульєтти… Але сам він залишається осторонь
від них як творець та спостерігач, вільний від всього особистого. І його
співпереживання, співрадість, співкохання, його сміх та сльози передаються глядачеві
як сміх, сльози, біль, радість і кохання вашого сценічного образу, як його душа», –
читаємо у М. Чехова [3].
Актор спостерігає в думках за власним виконанням ролі внутрішнім зором та
слухом. Отже, якщо рефлективний рух постає для свідомості актора дією та її
переживанням, то такі рухи є матеріалом або засобом для збудження слідів переживання
персонажа. Збудження тому, що під час праці над роллю в думках ці сліди закладаються
вперше. Надалі вони повинні оживати як сліди минулого переживання. Проте ці рухи, в
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тому числі і мовлення, служать також засобом для самообману актора. Адже ці
переживання викликаються штучним способом, актор зумисне спонукає себе до такого
виконання рухів та переживання. Таким чином, виконання цих рухів настільки природне
та звичне для організму актора, що не фіксується його свідомістю як штучне або
оманливе. Рух постає для свідомості як дія. Природність руху досягається завдяки
герметичності акту творчості в думках. Жодні зовнішні подразнення не впливають на
актора. Спостереження за власними ж рухами та їх виконання призводить до збудження
та утворення слідів переживання. До рухів, що спостерігаються в думках, але не
фіксуються, належать внутрішнє рефлективне мовлення, зокрема, його тон, рухи, які
окреслюють характерні зовнішні ознаки персонажа (мімічні – кліпання очима,
примружування, підшморгування носом, дивний вираз обличчя, характерна посмішка,
благородний вираз обличчя; тілесні – сутулуватість, незграбність, пряма осанка,
характерні повороти голови, характерні оцінки) та рухи, якими здійснюється його
характер, поведінка і фізичні дії.
З огляду на те, що переживання актора в думках створюється за допомогою
непомітних для нього рефлективних рухів та такого ж мовлення, робимо висновок про
те, що під час виконання ролі актор користується таким же способом. Тобто, акторським
матеріалом для впізнання минулого переживання в публічних умовах служать копії цих
зовнішніх характерних рухових ознак персонажа, його поведінки, міміки, мовлення та
фізичних дій. Ці минулі рухи під час втілення ролі актор виводить назовні для
зовнішнього спостереження, подібно як це відбувалося в думках через внутрішнє
спостереження. Тобто, для того, щоб відбулося пригадування, рух повинен витіснитися
назовні. Назовні тому, що акт спілкування людей відбувається через зовнішнє
функціонування органів чуття, на відміну від внутрішнього, як це відбувається в думках.
Власне, таким зовнішнім спостерігачем служить публіка. Акторське внутрішнє
спостереження зміщується та заміщується тотожним йому публічним спостереженням.
Оточення актора, говорячи сучасною мовою, є своєрідним буфером вивільнення
інформації, яка зберігалася в пам’яті актора. Виносячи цю рухову інформацію на суд
публіки, актор зовні через органи чуття сприймає цю інформацію як нагадування про її
зміст. А оскільки ці рефлективні рухи в думках перетворювалися в дію та її переживання
(тому вони і не фіксувалися), то і виведені назовні, вони теж стають дією та
переживанням. Тобто, акт виведення руху назовні не фіксується свідомістю актора,
свідомість фіксує та переживає дію, яка міститься за цим рухом. Акт спостереження
призводить до самостійного пригадування, з чим пов’язана ця дія або, по-іншому, на
самостійне збудження слідів минулого переживання, що і складає сутність переживання
актора в ролі. Питання, як відбувається таке самостійне зчеплення та заміна в мозку,
належить до медицини і не входить до компетенції актора. Актор опирається на практику
та досвід таких самостійних змін у його нервово-психічній системі. Завдання актора
полягає в тому, щоб вивільнити рефлективний процес, який відбувався в думці, назовні.
Для того, щоб відтворити та вивільнити назовні таку зовнішню копію актор, під
час втілення ролі, діє подібно до обманщика, користуючись його засобами обману. Ці
засоби полягають у тому, щоб оточення, яке обманюють, не спостерегло в поведінці
обманщика, в його рухах неправди. Тож актор, як і обманщик, дбає про органіку,

природність цього руху. Тобто, вольовий акт актора, його дія, в процесі втілення ролі
спрямована на органічне вивільнення назовні рухової копії персонажа. Тут слід звернути
увагу, що дія у звичайному житті – це вольовий акт, спрямований на досягнення мети.
Однак, вивільнення назовні рухової копії персонажа не є кінцевою метою актора, ця
акторська дія не завершується. Та оскільки ця дія здійснюється зовнішніми руховими
ознаками персонажа, то її завершення відбувається внаслідок підміни, якої очікує актор
і яка є мотивом його обману. Тобто, рухові зовнішні ознаки, виведені обманним шляхом
назовні, призводять до їх спостереження актором та нагадування, з чим пов’язана ця
дія. Таким чином відбувається одночасна підміна та заміщення акторської дії на її
переживання як дії персонажа.
Важливо зауважити, що вольовий акт, спрямований на обман, сприяє блокуванню
участі мислення в цьому акті. Адже рефлективний рух, щоб бути таким, мусить
виконуватися механічно, подібно як в житті, без участі мислення та подібно як це
відбувалося під час усамітненої творчості. Власне, сам рух є замінником мислення,
що дозволяє акторові в ролі спостерігати та сприймати цей рух через зовнішні органи
чуття.
Ймовірно, К.С. Станіславський домагався такої конструкції переживання, коли
пропонував акторам метод фізичних дій. За цим методом актор заволікав свою увагу
та увагу глядача фізичними діями – прибиранням кімнати, чищенням взуття, пранням,
одяганням тощо, тими діями, якими можна було наділити персонажа. Через ці назовні
вивільнені обманним шляхом дії персонажа утворювався необхідний стан переживання.
Однак, К. Станіславський по-іншому пояснював цей метод [4].
Налаштовуючись на елементи обману під час виконання ролі, актор перелаштовує
свою психіку, звільняючись від зайвих переживань. Адже необхідні йому переживання
в ролі утворюються одночасно з актом обману оточення. Тому до виходу на сценічний
чи кіномайданчик у особі актора не можуть виникати будь-які збудження, пов’язані з
майбутнім втіленням ролі. Навіть сліди минулих переживань, тобто справжній стан його
душі мусять бути приховані від оточуючих на рівні пам’яті. Приховані означає те, що
актор не згадує, що він має ось-ось робити, бо таким чином він турбує свідомість,
мислення. Отже, актор перед грою вимушений довіритися пам’яті. Для цього,
посилаючись на власний досвід, автор цієї статті, наприклад, зумисне перед грою
заводить розмови з режисером чи акторами, таким чином відволікаючись від думок
про роль. Утім, власне завдяки цій зумисності, яка є провокативною, утворюється
специфічна роздвоєність між пам’яттю та свідомістю.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ФРАНЦУЗЬКИХ КОНЦЕРТНИХ ТОВАРИСТВ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.
У статті розкривається діяльність концертних товариств у Франції під час
Французької революції. Виявлено основні концертні осередки, проаналізовано
програми концертів, авторський і виконавський склад, особливості організації та
проведення відкритих і закритих концертів (конструкція залів, періоди та час
проведення, вартість квитків).
Ключові слова: концерт, концертні товариства, концертні зали, програми
концертів.
В статье раскрыта деятельность концертных обществ во Франции во время
Французской революции. Установлены основные концертные центры,
проанализированы программы концертов, авторский та исполнительский состав;
особенности организации и проведения открытых и закрытых концертов
(конструкция залов, периоды и время проведения, стоимость билетов)
Ключевые слова: концерт, концертные общества, концертные залы,
программы концертов.
In article activity of concert societies in France is opened during the French revolution. The basic concert centres are established, programs of concerts, author's that
performing structure are analysed; features of the organisation and carrying out of the
open and closed concerts (a design of halls, the periods that carrying out time, cost of
tickets)
Key words: a concert, concert societies, concert halls, programs of concerts.
У середині XVIII ст. значно активізувалась концертне життя Франції.
Високопоставлені особи, меценати, навіть принци крові організовували блискучі вечори,
куди поспішали вельможі, багаті буржуа, які були заворожені світським життям, а також
і красивою музикою. Тут можна згадати про концерти у принца Конті та принца Конде,
герцога Віллероу та графа д’Артуа. А найвідомішими були вечори королівського
відкупщика Ла Пупліньєра, які він влаштовував в отелі на вул. Рішельє, а починаючи з
1747 р. у замку Пассі (Passi).
Музика почала розповсюджуватись у всіх верствах населення і поступово пустила
паростки ідея щодо відкритого, платного концерту. Першість тут належить Анно Данікан
Філідору, композитору і музиканту короля та ансамблю “Великої стайні”. Він був
представником династії музикантів Філідор-Данікан: М. Філідор – відомиий гобоїст і
винахідник сучасного язичкового гобою (видалив мундштук), А.Філідор - однин із творців
французької комічної опери. І тому не дивно, що у 1725 році саме він заснував першу
регулярну асоціацію суспільних концертів – “Concert Spiritual” – “Духовні концерти”.
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А. Філідор одержав привілей на три роки, протягом яких він зобов’язувався платити
Королівській академії музики відрахування, проводити концерти тільки у дні, коли театри
були зачинені, тобто у дні релігійних свят. Цікавим є те, що він не мав права
використовувати музикантів Академії і виконувати у концертах уривки з опер.
Отже, угода, за якою діяла асоціація, вплинула як на строки проведення концертів,
так і на назву – “Духовні концерти”, а також на репертуар. Оскільки було заборонено
виконувати оперні уривки та використовувати французьких музикантів, то митці
зосередились на інструментальній і хоровій музиці, а також сприяли виступам іноземних
віртуозів та маловідомих молодих талантів.
Почали виконувати інструментальну музику та латинську церковну музику: мотети,
сонати, концерти, італійські симфонії. Правда, виконували й французьких авторів, але у
середині XVIII ст. Франція піддається італійському та німецькому, а скоріше
мангеймському впливу. Оркестровий твір – симфонія пов’язуватиметься тут з іменами
Й. Гайдна і Я. Стамиця. Правда, пізніше з’явиться суто французький жанр – Симфонія
із солюючими інструментами, які стануть прикрасою і особливістю багатьох паризьких
концертів.
Спочатку концерти проводились у спеціальному салоні у Тюільрі (Tuileries) –
Швейцарський зал Тюільрійського палацу, де було влаштовано естраду та встановлено
сидіння. Пізніше використовувались й інші приміщення, наприклад, Велика зала Лувра.
У 1777 р. до “Concert Spiritual” прийшло друге дихання. Їх очолюють диригент
Жозеф Легро ( Ле Гро) та скрипаль Ісідор Бертом. Вони створюють постійний оркестр
з 64 музикантів (46 струнних, 17 духових та литаври) та хоровий ансамбль з 20 музикантів
(6 жіночих голосів, 3 фальцетисти, 6 тенорів та 5 басів).
Нове керівництво змінило художній напрям і репертуар: потроху відійшли від
мотетів на користь італійських арій, сакральні твори замінили на світські, особливо
французькі сценічні музичні твори, дуже модні у цей час. Згадаймо так звані оперні
“війни” – „глюкіністів і піччіністів”, “буффоністів та антибуффоністів” – проти засилля
умовно-аристократичних смаків за реалістичність і демократизм, які сформували новий
оперний французький стиль.
Отже, проаналізуємо декілька програм. Особливо цікавими виглядаються концерти
1789 року під час перших революційних подій. За традицією “Concert Spiritual” вони
також пройшли від 2 лютого до 25 грудня під час п’ятнадцяти релігійних свят, серед
яких – Різдво, Пасха, Вознесіння, Трійця, Успіння, Свято Тіла Господня, Свято всіх
Святих тощо. Всього – 24 концерти.
Ці програми складались із двох частин, кожна з яких починалась симфонією
Й. Гайдна, іноді їх різноманітили симфоніями В.А. Моцарта та чеського композитора
Л.-В. Лахніца. У центрі програми – концерти чи симфонії з солюючими інструментами.
З такими творами виступали віолончеліст Ж-Л. Дюпор, піаніст Г. Жаден, фаготсит
Е. Озі, скрипалі Ж.-Б. Віотті, Ж.-М. Жорновські (Жорновіч). Співали світську вокальну
музику: французькі сцени Л.-С. Лебрана (Лебрюна), А.-М. Бертона та італійські арії
Н. Піччіні, Д. Паізіелло, Б. Менгоцці). Знаменита португальська співачка Л.-Р. Тоді
співали арії Дж. Сарті. Виконувалась також і духовна музика: ораторії Д. Саккіні, мотети,
Те Деуми Ф.-Ж. Госсека, А. Філідора, Ф. Жиру [4; 230–231].
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“Духовні концерти” у 1790 р. проходили в Опері (зал Theatre de Monsieur), однак
програми цих Пасхальних концертів мало вирізнялись від попереднього року:
відкривались симфоніями Й. Гайдна, Л.-В. Лахніца І. Плейєля, закінчувались вокальнохоровими творами Й. Гайдна, Д. Перголезі, Ф. Жиру, А. Сальєрі. Єдиний твір, який
особливо відмічала публіка, “Stabat Mater” Д. Перголезі. Центральний номер –
інструментальний концерт: концерти для фортепіано, фагота, кларнета, соната чи арія
для арфи, вокальні твори італійців Д. Піччіні, А. Сарті та французів Ж.-Н. Карбонеля,
Ф. Мегюля та ін. [4; 232].
М. Карамзін згадував так про ці концерти: “Паризькі вистави закриті два тижні на
рік: той, що передує, та сам пасхальний тиждень. Кожен вечір в залі Опери дають концерт
духовної музики, де кращі віртуози на різних інструментах показують свій талант. Я
провів там декілька прекрасних годин, слухаючи “Stabat Mater” Гайдна, “Miserere”
Гуммеля…” [4; 233].
Цікаво, що у 1790 р. вже не виступали молоді іноземні віртуози, а Опера, як і
раніше, не дозволяла своїм артистам виступати в цих концертах, що значно збіднило ці
програми, зробило їх одноманітними й “застиглими”, що частково й вплинуло на закриття
“Concert Spiritual” в цьому ж році. Правда, існували й інші причини. Саме в цей час
з’явиться декілька нових концертних професійних та аматорських об’єднань, нові
майданчики, а особливо – нова публіка, яка вимагала інших святкових дат, ніж релігійні
й іншого репертуару – революційного.
“Concert des Amateurs” – “Аматорські концерти” чи “Любительські концерти”, які
були засновані Ф.-Ж. Госсеком ще у 1769 р. [4; 226] чи у 1770 р. [2; 939]. Концерти
проводились за підпискою, на підставі абонентської плати та за меценатськими внесками.
Правда, у зв’язку із фінансовими труднощами самих підписантів вони закрились вже у
1781 р.
Товариство проводило щорічні циклічні концерти в Отелі “Субіз”, вони були
присвячені виключно інструментальній музиці. Для цього був створений оркестр з 90
музикантів (з них – 40 скрипалів), що дозволило виконувати твори великої форми,
інтерпретовані кращими віртуозами.
У 1781 р. з’явились “Concert de la Loge Olimpique” – “Концерти Олімпійської
Ложі”, члени якої входили до франкмасонської організації під назвою “Loge Olimpique”.
Ці концерти зникли у зв’язку з революційними обставинами у 1789 р. Серед абонентів
– композитор Е.-Н. Мегюль, скрипаль Дж. Віотті, а серед компаньйонів відомі імена –
А. Філідор, Д. Камбіні, Н. Далейрк, Л.-Ж. Франкур та ін.
Засновниками та організаторами були генеральний відкупщик Фозі (Fosse) та граф
Д’Огу (d’Ogny), які самі були підготовленими любителями і грали в оркестрі (скрипка
та фагот). Вони орендували зал Сан-Суссі у Тюільрі (приміщення солдат швейцарської
гвардії, які захищали королівський палац Тюільрі). Оркестр очолював композитор,
скрипаль, диригент Жозеф Булон, який уміло керував ансамблем з професіоналів і
любителів. Саме для “Концертів Олімпійської Ложі” граф Д’Огу замовив у 1785–1786 рр.
Й. Гайдну дві симфонії, які увійшли в історію під назвою “Паризькі симфонії”.
“Concert des Associes” – “Асоціація концертів” відкрились у 1770 р. з метою
„підтримати музичний смак”, про що сповіщав „Jornal de music”. Концерти відбувались
на Монмартрі, у приміщенні з дуже гарною акустикою для вокальної музики [4; 227].

Необхідно згадати також “Академічне товариство дітей Аполлона” (“Societe
Academique enfants d’Apollon”, 1741 р.) та товариство “Concert d’Emulation” –
“Концерти-змагання”, яке відкрилось у 1786 р. на вул. Платре і налічувало у складі
кращих віртуозів.
Найбільшим концертним осередком був “Cirque Palais-Royal” (Цирк Пале-Рояль,
Цирк Королівського палацу). Ці концерти відкрились восени 1789 р. і відбувались у
приміщенні з назвою Цирк, який побудував герцог Орлеанський посеред садів ПалеРояль, а закрились у 1791 р. у зв’язку із ремонтом приміщення. Концерти проходили
декілька разів на тиждень (тобто з постійною періодичністю, а не по святах), увечері і
закінчувались, як правило, балом.
За спогадами сучасників, це була велика зала на 4000 місць (150 кроків у довжину)
із скляною стелею, одна сторона була піднята над землею. І. Карамзін так описав це
приміщення: воно схоже “на довгий паралелограм, прикрашений іонічними колонами
та мармуровими копіями шедеврів, … побудований однією стороною на 5 метрів під
землю, та на 3 метри – вище поверхні землі… зала освічувалася світлом зі скляної
стелі і це було дуже гарно” [4; 142, 228].
Оркестр дуже великий, багато лавок в амфітеатрі для аудиторії, а крім того,
приміщення для магазинів прохолодних напоїв і навіть більярду [4; 230–231]. Отже,
таке приміщення можна вважати спеціальним розважальним осередком для концертів,
вистав, балів, а пізніше для лекцій.
Якими ж були програми концертів “Cirque Palais-Royal”. Так, 6 січня 1790 р.
прозвучали дві симфонії Й. Гайдна, сцена, арія і дует з “Едіпа” Д. Саккіні, дивертисмент
для оркестру Лоренцатті, концерт для валторни Д. Пунто. 28 лютого 1790 р. – симфонія
Й. Гайдна, арія А-Е. Гретрі, рондо А. Саккіні, симфонія І. Плейєля, арія і сцена А. Саккіні.
А далі – бал з модними танцями [4; 229].
Напередодні Пасхи дирекція оголосила про “надзвичайний концерт”, на якому
будуть перші артисти з Опери, Концертів духовної музики, Королівських музиканів та
Італійської комедії. Отже, 30 березня 1780 р. диригував М. Блазіу (Блазіус) – перша
скрипка і директор оркестру. Оркестр виконав дві симфонії Й. Гайдна, співала м-ль
Валло, прозвучав сакральний твір Л.-С. Лебрюна, концерт для флейти, хор Д. Паізіелло,
Концерт для скрипки А. Віотті та хор Ф.-А. Філідора, Тріо А.-Е. Гретрі. Ціни на цей
концерт були досить високими: 1 фунт та 16 центів – сплачував один кавалер, три ліври
– платили за кавалера з дамою. Преса високо оцінила диригента М. Блазіуса, спів м-ль
Валло та твори Л.-С. Лебрюна і А.-Е. Гретрі [4; 229].
У лютому 1790 р. у День очищення у Цирку Пале-Роял і у Пантеоні по вул. Шатрез
були зовсім світські програми. У Цирку виступали молоді віртуози, які грали власні
концерти для фортепіано, а у Пантеоні був благодійний концерт на користь учнів
Королівської школи танців.
23 травня 1790 р. у неділю на Трійцю у Цирку Пале-Рояль був традиційний, але й
незвичний концерт, оскільки виступали тільки французи. Прозвучали дві симфонії
Й. Гайдна, потім співав Платель, далі концерт для гобоя та фагота Е. Озі у виконанні
А. Безоцці та Т. Декамбре, сцена і арія Д. Паізіелло, концерт для скрипки А. Віотті,
Гімн Аполонну Л.-С. Лебрюна у виконанні вокального квартету. А от 3 червня 1790 р.
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у день Свята Тіла Господня крім одного мотету не було релігійних творів: прозвучали
два інструментальних концерти – для гобоя і валторни Ж.-Б. Бревала, для скрипки
Ф. Женевіка (Женевіча) та сцени з опер Ф.-М. Лангле та Д. Саккіні.
Отже, програми дуже схожі на ті, що вироблені ще у “Concert Spiritual” – дві
частини, кожна з яких починається симфонією, після симфонії йдуть вокальні номери,
а далі центр програми – інструментальні концерти, а на завершення – сцена з опери чи
хоровий номер.
Правда, 1790 рік вже диктує нові вимоги. На перше Свято Федерації – 14 липня
1790 р. – у програмі не було симфоній та концертів, були пісні й танці у супроводі
військового оркестру.
У 1790 р. з’явились також і знамениті концерти кінця століття – “Concerts Feydeau”,
які влаштовувались у Театрі по вул. Фейдо, в якому вже з 1791 р. виступали артисти
колишнього “Teatres de Monsieur”. Це були концерти, які найкраще відвідувались.
Спочатку це були концерти, зовсім схожі на інші духовні концерти. Так, у лютому
1790 р. у День очищення у “Concerts Feydeau” прозвучали дві симфонії Й. Гадна, концерт
для фагота Е. Озі, концерт Д.Віотті, французькі сцени Дж.-Н. Карбонеля та А.-М. Бертона
у виконанні м-ль Русселуа та співака Луі (Lais), наприкінці концерту – ораторія Д. Саккіні
“Естер” [4; 234].
Оскільки у театрі здебільшого працювали італійські музиканті, то в концертах
переважала італійська музика. Так, 20 квітня 1791 р. давали “Miserere” Дж. Сарті у
супроводі струнного ансамблю (26 скрипок, 14 віолончелей, 6 контрабасів).
Пізніше у “Concerts Feydeau” під час релігійних свят почали давати більш світські
програми. Можливо, це було пов’язано з тим, що у 1791 році Установчі збори прийняли
декрет про “громадянський устрій церкви”, і була вже не обов’язковою заборона
“ліцедійства” у такі дні. Так, 2 червня (Вознесіння) та 12 червня (Трійця) 1791 р.
виступала молода піаністка м-ль Камерані з концертом для фортепіано Дж.-Д. Германа,
П. Роде зіграв Концерт Д. Віотті, італійське рондо у супроводі валторни та віолончелі
виконала м-м Маріченні, наприкінці уривки з опер Д. Саккіні.
А от на День Всіх Святих прозвучала зовсім інша програма: перше виконання
Симфонії Д. Госсека, вперше у Парижі арія англійця Т. Арно, “Dies irae” О. Луе, увертюра
з “Демофонта” Вогеля, арії Дж. Сарті, концерт для скрипки Ф. Женевіка (Женевіча) і
друга чатина “Dies irae” О. Луе. Хоч програма за формою й складена традиційно, але
стала цікавою за рахунок прем’єр [4; 236].
Характерною рисою цього року стали концерти, які здійснювали самі театри силами
своїх труп. Так, 25 грудня 1791 р. на Різдво два театри запропонували духовні програми
– Театр Фейдо та Італійська опера.
В Італійському театрі почали о 17-й годині концерт на честь гобоїста Д. Пунто.
Було виконано 11 творів: симфонія Й. Гайдна, італійська арія, концерт для гобоя
Д. Пунто, арія А. Саккіні, концерт для фортепіано Дж.-Д. Германа, хор Д. Госсека, арія
А. Саккіні, арія для гобоя, фортепіанний твір І. Плейеля у виконання м-ль Арман на
інструменті виробництва Плейеля і вокальне тріо.
У Театрі Фейдо концерт почався о 18 годині і складався із двох частин: перша
частина – Симфонія Й. Гайдна, арія у виконання м-ль Арман, концерт для фагота Перре,

сцена М. Керубіні у виконанні м-ль Балетті, вокальний квартет В.А. Моцарта у виконанні
Балетті, Мартіні, Вігано, Скальці; друга частина – Симфонія Д. Госсека, італійські арії
у виконанні Вігано, концерт для скрипки А. Віотті у виконанні Д. Роде, арія Д. Чимарози
у виконанні Балетті, хор А. Філідора.
Чим же цікаві ці програми: по-перше, своєю світськістю, по-друге, в обох
виступала м-ль Арман, однак в одному концерті – як піаністка, а у другому – як співачка,
по-третє, – в обох виконувались симфонії Гайдна, по-четверте, в обох звучали
інструментальні концерти, по-п’яте, співали вокальні ансамблі (особливо цікавий квартет
В.А. Моцарта), по-шосте – в обох виконували великі твори Д. Госсека. Однак концерт
у Театрі Фейдо здається цікавішим за рахунок використання співаків у різних якостях:
як солістів, так і ансамблістів [4; 237].
У Пасхальні дні 1792 р. на “Стростному тижні” у Театрі Фейдо теж відбулись
концерти, в яких взяли участь віртуози, які працювали у театрі. Це скрипаль А. Роде,
який зіграв концерт Д. Віотті та ін. Однак преса, яка розхвалювала ці концерти, все ж
помітила, що в них не вистачає нових імен, як це колись було у “Concert Spirituals” [4;
237–238]. Правда, скоро концерти взагалі зникли, оскільки розгорнулись криваві
революційні події 1792 р.
Таким чином, концерти духовної музики, у всякому разі із такою назвою, повинні
були зникнути як антиреволюційний захід. Тому виникають більш світські, приватні
закриті та відкриті концерти.
У 1790 р. виникли так звані, приватні клуби – Концерти Клубу “Чотирьох націй” та
товариство “Поліматик”, збори та концерти яких відбувались в Отелі Музею по
вул. Дофіне по п’ятницях і середах. А концерти “Клубу іноземців” у залі Пантеона на
вул. Шатрез славились тим, що запрошували лише найкращих співаків.
Відбувались й приватні концерти, особливо ті, що влаштовували не вельможі у
власних палацах і салонах, а відомі музиканти, професори, які пропагували власні твори
та творчість учнів. Наприклад, у танцзалі М. Лебрюна по вул. Вів’єн 23 вересня 1790 р.
відбувся концерт на честь польського дворянина М. Борюславського. Професор по
клаcу скрипки Піро три рази на місяць проводив абонементні вечори для учнів та
любителів у себе вдома на набережній Огюстен. Художник Ж.-Б. Лебран, чоловік
знаменитої співачки Е. Віже-Лебран у власному Отелі по вул. Клері дав два концерти
(жовтень та листопад 1794 р.) на честь сліпого музиканта Фрідзері [4; 241].
Увійшли також у обіг інструментальні виступи у виставах, як правило, наприкінці.
У театрі Французької ліричної комедії по вул. Бонді після вистави виступали скрипаль
М.-А. Жені та його брат з концертною симфонією для скрипки та basso ostinato. А у
Театрі Монсеньйора м-ль Жербіні зіграла концерт Дж. Віотті, а у самій виставі вона
співала (листопад 1790 р., січень 1791 р.). У жовтні 1791 р. колишній театр Пале-Рояля,
тепер Французький театр по вулиці Рішельє представив м-ль Кандейль, яка грала головну
роль у виставі та окремо виконувала сонати для фортепіано. У театрі Монансьє між
трагедією і оперою 2 листопада 1791 р. Ф. Буальдьє грав концерт для фортепіано [4;
242–243].
А в Цирку Пале-Рояль було влаштовано так званий Ліцей мистецтв, який
запропонував слухачам різноманітні курси, літературні та наукові конференції, лекції,
бали та концерти. Однак приміщення вже мало іншу назву – “Сад Рівності”.
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Так, на одному з перших концертів 1792 р. прозвучали фортепіанні п’єси А. Луе у
виконанні автора, твори для ф-но М. Гаро виконала м-ль Ла Роше, співачка Королівської
Академії музики м-ль Бассе проспівала арії Д. Паїзіелло та А. Саккіні. Далі виступав
оркестр національної гвардії: арія К.-В. Глюка, тріо для духових М. Гобера (Жобера)
виконали Симон, Лефебр, Гора, валторніст Фредерік виконав власну п’єсу у супроводі
скрипки та віолончелі (basso), наприкінці прозвучали твори Ф-Ж. Госсека [4; 239].
З 1793 року змінюється репертуар: 9 квітня композитор і теоретик О.Ф. Лангле
зробив доповідь про музику А. Гретрі, а далі виконали Гімн Аполлону К. Дезодре, Гімн
Свободі Ф.-Ж. Госсека. Під час Філософської декади 29 травня 1794 р. була доповідь
про винаходи, а далі співали республіканські гімни – Гімн Верховній Істоті, Оду на
безсмертя душі, перефразовану та перекладену на вірші Декларації прав людини на
музику О.Ф. Лангле. Крім того, до ліцею також прибули учні Національного інституту
музики і виконали концерти для скрипки та клавесину.
У газеті “La Decade philosophiwque” за квітень-червень 1794 року щодо цих
концертів, відмічалось, що „революція була зроблена освіченими людьми, і тому вони
не дали знищити мистецтво”. Дійсно, і лекції, і клавесинні та скрипкові твори, і
революційні гімни звучали у такому собі Палаці культури і мистецтв, колишньому
королівському палаці.
Цирк Пале-Рояль чи “Сад Рівності” давав і чисто інструментальні концерти,
благодійні концерти: так, 30 грудня 1794 р. на фортепіано грала Ф. Кандель, 30 грудня
– підлітки грали скрипковий дует, 1 грудня 1795 р. – концерт на честь сліпого музиканта,
професора Фрідзері [4; 242].
Після падіння Робеспьєра, закінчення періоду “Терору” у кінці 1794 р. поновились
вистави й концерти, а під час Директорії з серпня 1795 р. взагалі відновились пишні
бали, розваги тощо.
У “Газеті театрів та національних свят” за листопад 1794 р. повідомлялось, що у
Театрі Фейдо концерти викликають великий наплив публіки і щоб дістати вхідні квитки
треба вистояти під порталом протягом трьох-чотирьох годин. Крім того, ці концерти були
настільки популярними, що на них почали спеціально вдягатись у розкішні наряди, що навіть
пройшли чутки, про їх закриття, за “такі розкоші під час революції” [4; 244–245].
27 жовтня 1794 р. було урочисто відкрито концерти – співав французький співак
Ж.-П. Гаро, який повернувся у Париж після декількох років вигнання, як і багато з тих,
які у часи «Терору» виїхали з Франції. Він проспівав італійські арії Сарті, Сінгареллі,
Керубіні, Віотті, Менгоцці, Піччіні, Пізіелло. А 29 грудня Ж.-П. Гаро виконував твори
Л. Кожелуха у супроводі скрипаля Д. Роде та піаніста А. Мозіна.
У Концертах Фейдо звучала й інструментальна музика:
–29 листопада 1794 р. грали Увертюру з “Іфігенії в Авлиді” Х-В. Глюка, Концерт
для ф-но Ф. Душека, Симфонію Й. Гайдна, Концерт для скрипки Д. Віотті;
–9 грудня 1794 р. грали Увертюру до “Демофонта” Вогеля, Симфонію Й. Гайдна,
Симфонію для солюючих дерев’яних духових А.-Ф. Елера, Концерт для скрипки
Р. Крейцера у виконанні автора;
–8 січня 1795 р. грали Симфонію Й. Гайдна, Концерт для гобоя Л.С. Лебрюна,
Симфонію для солюючих дерев’яних духових А.-Ф. Елера, Концерт для скрипки
П. Роде, на завершення Хор “Верховній Істоті” .

Цікаво, що концерт, де виступав Р. Крейцер, розкритикували у пресі: твір назвали
“складним і виконаним без живості”, і публіка “не знайшла там сильних почуттів,
властивих щирим артистам” [4; 244–245].
У 1796 році виникла ідея концертів учнів Національного інституту музики, які
повинні були проходити 6 разів на рік у Великому залі консерваторії. Перший концерт
відбувся у Театрі Одеон 24 жовтня 1797 р. і “Паризька газета” відмічала, що директорат,
міністри, дипломатичний корпус, національний інститут і конституційна законна влада
були присутні в залі при роздачі премій консерваторії і що “кожен громадянин пишався
тим, що бачив уряд великої нації, який приходить заохочувати мистецтва, що підтверджує
тріумф французької Республіки” [5; 4, 245].
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жизни.
Ключевые слова: искусство, жизнь, взаимопрониновение, взаимовлияние.
Article is devoted to analises of the differences aspects of the relations betvіn the
life and the art.
Key words: art, life, penetration, іnfluence.
Питання про те, в яких «стосунках», «відношеннях» перебувають одне з одним
мистецтво та життя людей, віддавна цікавить філософів, соціологів, психологів,
політиків, культурологів, зокрема мистецтвознавців. У величезному масиві літератури
цієї тематики ми надибуємо імена як маловідомих, так і славетних авторів: Платона,
Аристотеля, Георга Гегеля, Імануїла Канта, Фрідріха Шіллера, Артура Шопенгауера,
Фрідріха Енгельса, Миколи Чернишевського, Дмитра Писарєва. У творах згаданих та
багатьох не згаданих у наведеному переліку дослідників різнопланово, а часто-густо й
однобічно, розглядається стихія цих відношень. Переважно – в руслі детермінованості
мистецтва життєвими процесами, його «вторинності» щодо життєвих явищ, розмаїття
форм відображення «реальних» подій у творах мистецтва тощо. При цьому висновки
дослідників, як правило, позначені особливостями політичних преференцій авторів, не
кажучи вже про особистісність їхніх художніх смаків і стилістичних уподобань. Автор
даної статті ставить собі за мету виявити параметри (тобто напрями, форми, обсяг тощо)
взаємодії мистецтва і реального життя в діапазоні від їхнього
«взаємовідштовхування» до «взаємопроникнення» та «взаємовпливу».
Як і належить за правилами наукового дослідження, перед їх початком необхідно
уточнити, бодай логічно прояснити, ключові його терміни та поняття.
Отже, під терміном «життя» автор розуміє всі аспекти реального буття людей як
у формі їх суспільного (соціального), так і окремого (індивідуального, приватного)
побутування («екзистенс», «екзистенція»): як практичну, «зовнішню» діяльність (робота,
відпочинок, кохання, народження та виховання дітей), так «діяльність» внутрішню,
«духовну» (спогади, мрії, роздуми, переживання, сни, фантазії.
Під терміном «мистецтво» розуміється окремий (поряд з наукою, технікою та
практичним досвідом), особливий спосіб освоєння людьми світу, як зовнішнього
(довкілля), так і внутрішнього, а також, ясна річ, продукти цього процесу освоєння.
Реально мистецтво існує як живий творчий процес виготовлення певних предметів (що
називаються творами мистецтва), їх освоєння, збереження і перманентного
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використання згідно з конкретним цільовим їхнім призначенням. (Див.: С. Безклубенко.
«Теорія культури», його ж «Всезагальна теорія та історія мистецтва», його ж
«Політекономія мистецтва»).
Під терміном взаємовідштовхування маються на увазі випадки взаємного
негативного відношення (ставлення) однієї системи до іншої. Прикладами такого
«відштовхування» в історії мистецтва та мистецтвознавства можуть бути концепції,
наприклад, античного філософа Платона та російського мислителя Д.І. Писарєва, котрі
заперечували цінність і навіть життєву потребу мистецтва, а з іншого боку – творчість
адептів різних концепцій «мистецтва для мистецтва» та абстракціонізму, які відкидають
(принаймні позірно) будь-яку залежність мистецтва від реального життя, а тим більш –
потребу його відображення чи зображення.
При всій екзотичності зазначених концепцій і їх навіть деякій дражливості, вони,
як і самі по собі процеси взаємовідштовхування та самоізоляції, малопродуктивні, за
визначенням: більш плідними, натомість, постають процеси позитивної взаємодії
різних систем, включаючи й мистецтво та життя. Цих, позитивних, аспектів взаємодії
всього два: взаємопроникнення та взаємовплив.
"Елементи і будь-які складні системи, – відзначав М. Амосов, – взаємодіють...
через поля, частки, тіла. Якщо так можна висловитись, це фізичний аспект Всесвіту.
Однак, крім нього, є й інший аспект – інформаційний. Особливо наочно останній
проявляється при взаємодії складних систем, коли вони діють одна на одну не тільки
безпосередньо самим фізичним чинником, але і зміною його в часі і просторі, взятою
окремо від фізичного носія і вираженою іншими фізичними структурами. Можна
сказати, що у цих випадках діє інформація, виділена з фізичної дії... Проте виділити
цю інформацію із діяння може тільки складна система, здатна відобразити її у власній
структурі у вигляді моделі" [1; 15–16].
Таким чином, під взаємопроникненням розуміється процес безпосереднього
фізичного (предметного) вторгнення явищ або їх елементів однієї системи в іншу. В
даному випадку: явищ спонтанного життя – у мистецькі твори та процеси і, навпаки,
мистецьких творів – у стихію життя.
Під взаємовпливом розуміється процес змін у певній системі під дією проникнення
до неї елементів іншої.
Розглянемо це на конкретних прикладах. Якщо крапля соляного розчину потрапить
на поверхню чистої води, то вона просто розчиниться, розтане у воді та й годі. Але
якщо така ж крапля соляного розчину потрапить на поверхню молюска, то вона, певна
річ, так само розчиниться на вологій поверхні цієї істоти, але на цьому справа не
скінчиться. Для живої істоти ця подія послужить сигналом біди, і вона почне
реагувати відповідно.
Або ще такий приклад. Якщо хтось знічев’я вдарить бучком об деревину – може
зламатися палиця та й знак удару залишиться на колоді. Але якщо хтось в самообороні
огріє кийком агресивного собаку, то палиця теж може зламатись, залишивши пекучий
слід удару на собачому тілі. Однак для собаки ця подія – ще й певна „інформація для
роздумів” з приводу подальшої поведінки: напасти на кривдника чи, навпаки, чимдуж
втікати… Якщо нахабний залицяльник раптом отримує добрячого ляпаса, від якого
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залишається червоний і болісний слід на щоці, то, крім усього, – це ще інформація про
те, що його «зальоти» не сприймаються поблажливо... Та облишмо жарти.
Коли свого часу до Радянського Союзу, незважаючи на всі перестороги та
заборони, почали потрапляти зразки нетрадиційної для населення СРСР музики
(джазової, наприклад), це були факти її проникнення. Коли ж внаслідок ознайомлення з
нею в СРСР почали виникати місцеві «джаз-банди», це засвідчило початок впливу цієї
музики на музичне життя країни. Коли, наприклад, на телебаченні вирішили провести
вечір зустрічі поважних людей з видатними майстрами мистецтв та потішити їх співами
й танцями, це був природний процес проникнення традиційної форми клубної роботи
(«Вечір цікавих зустрічей») у мистецький процес. Коли ж за образом і подобою
показаних по телебаченню почали повсякмісць влаштовувати аналогічні «Огоньки», це
знаменувало потужний вплив телебачення на форми організації життя (в даному випадку
– дозвілля).
Подібний ефект спостерігався ще у довоєнні часи, пов’язаний з кінофільмом
«Тимур та його команда». Популярний тоді «дитячий письменник» Аркадій Гайдар
яскраво описав самодіяльну (нібито) активність підлітків, які взялися допомагати
людям похилого віку, як нібито достеменно життєвий факт. Широкий прокат створеного
на основі повісті Гайдара фільму під тією ж назвою мав своїм наслідком масштабне
поширення «тимурівського руху» у житті.
Залишимо осторонь можливі сумніви щодо спонтанності як первісного явища,
що його описав Гайдар, так і поширення досвіду, зображеного у фільмі: для розуміння
суті процесу взаємопроникнення та взаємовпливу це не має істотного значення. Тим
більш, що ефект виникнення телевізійної гри «КВК» та її наступного поширення в
реальному житті позбавлений будь-яких підозр в умисному цілеспрямованому
насадженні цього явища – все якраз навпаки: влада часів виникнення й поширення КВК
робила все можливе, аби зупинити цей процес з огляду на небажані для неї побічні
наслідки (гострі й дошкульні жарти учасників).
Над те: принципи, які природно лежать в основі процесу взаємопроникнення та
взаємовпливу систем, зокрема життя і мистецтва, більшовицька влада свідомо
використовувала як прийоми політичної технології для штучного насадження
різного роду бажаних форм організації життєвих процесів та надання їм позірної
видимості спонтанних явищ. Про це красномовно засвідчує справжня «природа» так
званих «починів» в історії організації так званого соціалістичного змагання, починаючи
з найпершого й найгучнішого, який набув назви «стахановський рух». Достеменно
встановлено, що «бажання» Олексія Стаханова встановити світовий рекорд видобутку
вугілля за одну зміну насправді було інспіроване партійними функціонерами (аж до
Сталіна включно: саме він велів, щоб «ініціатором» був не член партії, а безпартійний
робітник), ними ж «рекорд» був ретельно підготовлений і колективно забезпечений.
Відтак це штучно створене явище було директивно висвітлене у мистецтвах (радіо,
кіно), а потім цілеспрямованими зусиллями владних структур запроваджене у життя
виробничу практику.
Тут видається доречним ще раз зауважити: питання про стихійність чи
організованість процесу взаємопроникнення та взаємовпливу систем не має особливого
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значення для розуміння самого процесу, його закономірностей: не будь останніх як
природних, ніякі штучні зусилля не могли б бути ефективними.
Тепер, після уточнення ключових понять, повернемося до основної теми.
Оскільки, як доведено (Див.: 3 та інші праці цього автора), мистецтво виникає з
самого життя завдяки естетизації, етизації та сакралізації різноманітних його видів та
форм, то, будучи «плоттю від плоті» життя, воно не може не становити його невід’ємної
частини, його продовження і своєрідного різновиду. Реально, практично, конкретно
мистецтво існує як невід’ємна складова частина суспільного організму на певному
історичному етапі його функціонування.
Подібно і на індивідуальному рівні, – на рівні приватного життя людей, –
мистецтво становить складову частину їх життя: чи то у буквальному розумінні (у
випадку, коли мистецька творчість є основою діяльності особи), чи то в ідеальному
плані (як особливий аспект її духовного життя – засіб пізнання, розваги тощо).
Цілком природно тому, що коли виникають особливі різновиди мистецтва, які
заведено означувати як виражально-зображувальні: поезія (художня література
загалом), живопис, графіка, скульптура, далі фотографія, кіно, телебачення та інші
екранні мистецтва, їхнім об’єктом стає насамперед і головним чином саме життя –
процес життя людей та все, пов’язане з ним. Яскравим прикладом тут може слугувати
процес карнавалізації літератури, всебічно і блискуче досліджений М. Бахтіним.
На перших порах «життя» у мистецтвах зображується («відображується») у його
зовнішніх формах (тобто як перебіг реальних, фізичних, вчинків та подій), і лише
згодом, – в міру осягнення його глибин та обширів, – у всіх можливих його проявах –
як зовнішніх, так і (ніби прихованих) внутрішніх: снів, спогадів, мрій, фантазій та інших
явищ психологічної сфери життя людини.
Зображення і цих явищ також спочатку здійснюється об’єктно (у формах так би
мовити «відстороненого», споглядального відображення. Згодом мистецьке зображення
процесів «духовного» життя людей набуває форм, адекватних формам перебігу самих
цих процесів у реальному житті; з’являються мистецькі твори у формах сну («Сон»
Т.Г. Шевченка, фільм Луїса Бунюеля «Скромна чарівність буржуазії» та ін.), маячні
(«Записки божевільного» М.В. Гоголя, фільм «Дитина Мері Роуз» реж. Роман
Поланського), фантазій – як «нормальних» («Вечори на хуторі поблизу Диканьки»
М.В. Гоголя, «Пригоди барона Мюнхаузена» та ін.), так і хворобливих («Ніс» М.В. Гоголя),
спогадів (фільм «Вечір, поїзд»), потоку свідомості («Уліс» Джеймса Дойса, романи
Наталі Саррот та ін.) та підсвідомості (фільми «Андалузький пес» Луїса Бунюеля та
Сальвадора Далі, «Репульсіон» Романа Поланського, твори Фр. Кафки та ін.).
Зрештою, з’являються мистецькі твори, автори яких прагнуть відтворити цілісну
картину життя людини у складному поєднанні його «зовнішніх» та «внутрішніх» проявів:
реальних та уявних вчинків, спогадів, фантазій, прагнень, переживань, мрій. Чи не
найяскравішими зразками щодо цього залишаються твори письменника Джеймса
Джойса («Уліс») та кінорежисера Федеріко Феліні («81/2»).
Відважні спроби у цьому напрямі свого часу здійснили також окремі
українські кінематографісти, зокрема Ю.Г. Іллєнко («Вечір на Йвана Купала»,
1968) та В.Т. Денисенко («Осяяння», 1970). Проте їхні інновації не знайшли належної
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підтримки ні у радянських глядачів, ні в кіномистецькому середовищі, ні, тим більш, у
тодішніх «продюсерів» (тобто державно-партійного керівництва кінематографом).
Через це експерименти не були продовжені, відтак поліфонічний стиль не набув права
громадянства в українському кіномистецтві, і до самого занепаду свого воно
залишилось первозданно лінеарним.
Такі основні предметно-змістовні та структурно-формальні параметри впливу
життя на мистецтво.
Але взаємини мистецтва і життя не обмежуються рухом в одному цьому напрямі.
Менш помітний, але не менш важливий і цікавий, з точки зору теорії мистецтва, і
«зворотний» рух: проникнення та вплив мистецтва на життя.
З приводу першого багато розводитись нема потреби: результати, як і сам процес,
тут очевидні. Віддавна, від самих початків виникнення мистецтва воно розглядалось
людьми насамперед як важливий засіб прикрашання життя, отже всіляко насичували
свій побут його творами.
Значно складнішим і важливішим видається процес опосередкованого вторгнення
мистецтва у життя, тобто його вплив на перебіг життєвих процесів.
Деякі, вочевидь найважливіші, аспекти цього впливу були помічені та відзначені
ще на зорі виникнення зображально-виразових мистецтв. Досить у цьому зв’язку
нагадати Аристотелеву концепцію катарсиса: глядачі у театрі, уявно ототожнюючи
себе з дійовими особами вистави, переживають (справді проживають!) впродовж
вистави (та й після побаченого) пристрасті, що їх зображали актори, відтак позбуваються
гнітючих прагнень та бажань, відчувають психологічне полегшення. Відбувають
своєрідне очищення.
Інші чинники благотворного впливу мистецтва на життя, також віддавна помічені
і належно оцінені, стосуються його пізнавальних та повчальних потенцій. Не випадково
в концепції суспільного значення мистецтва російські мислителі з табору так
званих революційних демократів особливе місце відводили формулі «учебник
жизни» (М.Г. Чернишевський).
Звичайно ж, вони тлумачили поняття «підручник життя» як метафору.
Проте знаходилось і знаходиться чимало й таких, хто тлумачить цю формулу
буквально. Якщо вам траплялось читати оповіді з кримінальної хроніки під заголовком
«Суворо засекречені прем’єри», то ви відразу зрозумієте, про що йде мова: злочинці з
числа крадіїв ретельно вивчали вигадані митцями хитромудрі способи пограбування
банків чи ювелірних магазинів, детально описані в детективних романах, і
використовували їх як сценарії для втілення на практиці. Знайшлися охочі перенести
такий досвід і сферу політичного життя людей.
Показовим щодо цього може бути фільм американського кінорежисера Сідні
Поллака "Три дні Кондора" (1975 р.), поставлений за однойменним романом Дж. Грейді.
В романі піддається критиці улюблений прийом ЦРУ – використовувати певні фіктивні
організації, чия номінальна назва й удавана діяль¬ність служать лише для прикриття
власної, зовсім іншої мети, методів і діянь, – і показується злочинна група по
забезпеченню і контрабанди наркотиків. Вперше в американській історії Сідні Поллак
відважився здійснити пряму атаку на ЦРУ і з цією метою «переніс дію» у політичну
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сферу (Але для нашого аналізу параметрів впливу мистецтва на життя це не має
істотного значення)
В основі сюжету – історія, на перший погляд, трохи дивної і навіть нереальної
установи. В центрі Нью-Йорка, на Манхеттені, діє якась організація по вивченню
американської літератури. В самому цьому ще, ясна річ, нічого не може ні бути, ні
видатись дивним. Дива починаються далі: вся робота службовців тут полягає лише у
тому, щоб читати й перечитувати науково-популярні, фантастичні та науково-фантастичні
твори, а також «поліцейські» романи, тобто детективи. Щоправда, не просто читати, а
«виловлювати» в них «розум» та «хитрість». Іншими словами: завданням «читачів» було
віднаходити оригінальні ідеї чи хоча б елементи таких ідей для "використання в справі
захисту країни".
Чи не правда схоже на фантастику? Однак це не фантастика. В одному з інтерв’ю
Сідні Поллак твердив: "У США існують два місця, де люди цього типу не роблять
нічого, крім того, що читають: одне в Оклахомі, інше у Вірджінії. Потім вони
записують коротенько історію для перегляду, чи не підійде вона для "затії" ЦРУ. Мені
розповідали, що одного з персонажів "Уотергейтської справи" Колсона картали за те,
що "інтриги", які належать авторам поліцейських романів, він продавав ЦРУ! Він
заробляв собі на життя (і добряче!) вивченням цих історій, які були прекрасно
зав’язаними і запаморчливо "закрученими" [6; 152–153]. Варто у цьому зв’язку нагадати,
що у п’ятірку "дрібних правопорушників", заарештованих "уотергейтської" ночі, входили
автор «поліцейських романів» Говард Хант та "начальник" цієї п’ятірки Дж. Г. Лідді,
який згодом також став автором «шпигунських» повістей.
Ось така реальна фантастика (чи фантастична реальність?) служила основою
для інтелектуальної розробки, осмислення можливих її варіантів і наслідків. Герой
фільму "Три дні Кондора" – невдаха-письменник Джозеф Тернер (актор Р. Редфорд)
заробляє собі на життя тим, що працює "читачем" у «Товаристві історії американської
літератури». Сумлінний і уважний, він якось помітив "аномалію" в серії популярних творів
голландського походження, перекладених чомусь іспанською та арабською мовами.
Тернер запідозрив тут потайну акцію – засіб, що з його допомогою якісь політичні
сили передають інформацію для секретних операцій на Близькому Сході. Згідно з
обов’язками Тернер склав записку керівництву агентства, у якому працював. Результати
не забарилися: одного разу, коли він, зголоднівши, вийшов перехопити сендвіча, в тому
приміщенні, де знаходилось його робоче місце, "трапилось" нещастя: увірвалася група
озброєних людей і холоднокровно розстріляла всіх, хто там був. Наляканий, Тернер
вирішує порадитися з начальником "Екстренного відділу". З розмови цих двох ми
довідуємося, що Тернер – теж таємний агент і що саме йому належить прізвисько
"Кондор". З шефом він домовляється про таємну зустріч. Але ця зустріч не відбулася:
по дорозі шефа вбили, і лише дивом Тернер знову уник наглої смерті. Йому стає ясно,
що хтось, дуже сильний, хоче знищити всіх, кому відомо щось про секретну операцію
на Близькому Сході. Щасливо вислизаючи з рук грізного професійного вбивці (актор
Макс фон Сюдов), Тернер знаходить притулок у бідного фотографа, і в товаристві
самітньої, «прим’ятої» життям, але славної жіночки (актриса Ф. Денауей) починає
контрнаступ. Зрештою, все стає на місце. Змова викрита. На чолі її ВИЯВИВСЯ
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корумпований високий функціонер ЦРУ, який, зрозуміло, без відома керівництва!,
вплутався в потайну мережу підприємців, що поставила собі за мету посилити
американський вплив на країни в нафтоносному регіоні.
Останні кадри, як завжди в американських фільмах, сповнені оптимізму.
Казенний оптимізм – неодмінна якість навіть найпохмуріших за змістом
американських фільмів. Кінопромисловці свято дотримуються виробленого ними
самими "кодексу честі".
Ось і цей фільм закінчується оптимістично. Зло викрито. Агент «Кондор» "бере
себе в руки" (щоправда, для знищення корумпованого чиновника ЦРУ він наймає
професійного вбивцю!..) і через три дні вимушених «канікул» знову сідає за читво.
Проте на всяк випадок вдається й до «гласності»: вирішує повідомити про все пережите
засоби масової інформації. І ми бачимо його біля приміщення редакції газети, що друкує
його оповідь.
Зазначені вище параметри впливу мистецтва на життя ми можемо
охарактеризувати як ідейно-тематичні та змістовні.
Тим часом існує й ще один, належним чином досі не оцінений, аспект впливу
мистецтва на життя: формотворчий. Сюди з повним правом можна віднести усі прояви
життя у формах, властивих мистецтву, насамперед – ігрових. Чи не найяскравішим з
них давно визнано карнавал. «У карнавалі, твердить М.М. Бахтін, – саме життя грає, а
гра на деякий час стає власне життям. В цьому специфічна природа карнавалу, особлива
суть його життя». Подібне можна сказати про будь-яку гру: від дитячих («у лікарню»,
«магазин», «піжмурки») – до «дорослих» різноманітних «розіграшів».
Мистецтво, відображаючи життя, не оминуло й цієї форми його прояву – спочатку
використовувало його об’єктно – як предмет зображення, а далі й суб’єктно – як
форму його зображення. Цей подвійний процес відображення (спочатку мистецтва – у
житті, а далі цього відображення мистецтва у житті – у мистецтві) глибоко і всебічно
дослідив М.М. Бахтін, назвавши його «карнавалізацією літератури».
Нас у даному разі цікавить ще один аспект формотворчого впливу мистецтва на
життя – фундаментальний: коли йде мова не про те, щоб застосувати безпосередньо у
житті ті чи ті мистецькі вигадки з добрими чи злими намірами, а про тотальне
використання визначальної засади мистецтва – творити щось нове й невідоме
раніше за проектом, який намалює автору його уява. Захоплені власним баченням
результату творчості, такі «митці від політики» заради досягнення мети готові йти на
все, не зупиняючись навіть тоді, коли йде мова про докорінну перебудову суспільного
життя людей. «Уся попередня філософія прагнула тільки пояснити життя, тим часом
як завдання полягає в тому, щоб його докорінно змінити» – такий сутнісний зміст
однієї (одинадцятої) з «Тез Маркса про Фейєрбаха».
Чи не найпершим в історії до подібного «додумався» давньогрецький філософ
Платон, пропонуючи свій проект «розумної», або «ідеальної», держави.
Про світогляд і політичні погляди Платона варто сказати трохи більше, хоч би й з
огляду на широко розповсюджені однобічні уявлення як про громадську атмосферу
античного суспільства загалом, так і про місце та роль у цьому суспільстві ідей та
практично-політичної діяльності цього філософа зокрема.

Від епохи Відродження тягнеться в європейській культурі традиція деякої
ідеалізації античного світу. Її початок поклало майже буквальне розуміння процесу
культурного «відродження» як своєрідного «перевидання» античності – мало не
"другонародження" її, а довершила екзальтована естетизація старогрецької давнини в
класичній німецькій філософії, особливо у Ф. Шіллера. Завдяки цьому не тільки у
масовій свідомості вкорінився забобон щодо античного суспільства, як нібито
просякнутого ідилічними стосунками (ну, були там і деякі невдоволені, ці, як їх, – ну,
раби!..) й позбавленого ідеологічного протиборства, а надто – щодо Платона, якого
уявляють ніби уособленням цієї «ідилії». (Як же! – автор проекту "розумної",
"раціональної" держави, оточений ореолом загадкової ідеальної – "платонічної" –
любові, овіяний славою мудреця настільки, що мало не кожна земля нібито мріє про
те, що народжувати, крім «швидких розумом Ньютонів» ще й "власних» Платонів …).
Ні, не було там ідилії. Навіть якщо не брати до уваги безперестанну боротьбу
рабів та інших поневолених класів суспільства. Не було миролюбного співробітництва
представників пануючого (релігійного, ідеалістичного) світогляду з інакодумцями –
матеріалістами. І зовсім не таким добрим видається Платон при ближчому знайомстві.
Навпаки, він був одним із найбільш витончених ідейних натхненників та невтомних
організаторів гонінь на вільнодумство у всіх його виявах – від філософії та релігії до
мистецтва.
Платон вважав, наприклад, вчення найбільшого матеріаліста античності Демокрита
головною причиною того, "чому юнаки нехтують релігію і кажуть, що нема богів, вірити
в які приписує закон; чому виникають революції..." [10; 236]. Оскільки філософуідеалісту явно бракувало логічних аргументів у науковій суперечці з матеріалістом, а
нестатків у грошах цей аристократ і великий рабовласник не відчував, він особисто
скуповував списки ("тиражі") творів свого опонента за найвищу ціну з тим, щоб знищувати
їх. Імовірно, подібним чином діяв не тільки він, якщо жодна з 50 праць знаменитого
тоді вченого не дійшла до нас. Засліплений фанатизмом, мислитель Платон вимагав
застосування до опонентів зовсім не наукових аргументів: "...одних треба стратити,
інших – бучкувати і замкнути у в’язницях, третіх позбавити громадянських прав,
четвертих карати злиднями і вигнанням за межі держави" [10; 237]. Чи не цими приписами
керувалися у своїй культурній політиці націонал-соціалісти і інтернаціонал-комуністи у
ХІХ столітті?!.
Не вчора почалося спалення книг. У 432 р. до н.е. клірик Діоніф, однодумець
Платона, добився урядової постанови про те, що "люди, які заперечують релігію і
поширюють учення про небесні явища, мають бути притягнутими до суду". На підставі
цієї постанови багато творів античних учених і поетів було піддано вогню, а їх авторів
– різним карам... Цілий мартиролог тут видатних імен!
Платон категорично виступав проти будь-яких змін і нововведень у мистецтві.
Зокрема, проти диференціації мистецтв, сучасником процесу якої був, проти
самостійного розвитку інструментальної музики ("окремо взятої гри на кифарі або на
флейті") , що тільки-но знаходила в суспільстві визнання. Знаменне обґрунтування ним
своєї позиції: "В таких випадках, тобто коли ритм і гармонія позбавлені слів, дуже важко
буває розпізнати їх замисел і якому з гідних уваги роду наслідування уподібнюється
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цей твір" [6; 110]. Як бачимо, причина цілковито продиктована турботами політичного
діяча: не маючи змоги точно знати ідейний напрям мистецтва, він воліє за краще взагалі
його не мати, допускаючи "подібного роду мистецтво придатним для швидкої без
запинки ходьби і для зображення звірячого крику", вважає його "у вищій мірі несмаковим
і гідним лише фокусника" [6; 110].
Аристократ і консерватор, якому дуже не до вподоби були порядки афінської
демократії, Платон мріяв про запровадження єгипетських зразків ставлення до
мистецтва. Усвідомлюючи виховне значення мистецьких творів, він наполягав на
необхідності остаточно (як то кажуть, раз і назавжди!) вирішити, які з них показувати
народові. Ідеалом тут для нього служили стародавні єгиптяни, котрі, за його
твердженням, встановивши, що "в мистецьких творах є належним", "виставляють їх
напоказ у святилищах, і запроваджувати нововведення всупереч зразкам, вигадувати
що-небудь інше, невітчизняне, не було дозволено ні живописцям, ні кому іншому, хто
робить будь-які наслідування" (тобто займається мистецтвом) [6; 147]. Він приходить
у захоплення від того, що "твори живопису чи скульптури, зроблені там десять тисяч
років тому (і це не для красного слівця говориться десять тисяч років, а справді так, –
підкреслює Платон), нічим не прекрасніші й нічим не огидніші нинішних творінь, тому
що ті й ті виконані з допомогою того самого мистецтва". Так що, продовжує Платон,
"якби хто міг вловити так чи інакше, що в мистецьких творах є належне, йому б слід
було сміливо встановити це як закон" [6; 110]. Платон розуміє складність цієї проблеми:
вирішення її «мого б бути справою бога чи якої-небудь божественної людини". Тим
часом мистецтва виявляють надзвичайну схильність до постійних новацій, і він доходить
висновку, що "поетові, як і художникові, нема місця в раціонально влаштованій державі"
[6; 104].
Та коли й це, по зрілому розміркуванню, видається йому нездійсненним, він
докладно повчає державних мужів, як упокорювати митців: "Законодавець не повинен
дозволяти поетам творити, що їм заманеться. Адже поети не знають, якими саме своїми
суперечними законам словами завдадуть шкоди державі" [6; 119]. Для того, щоб
допомогти поетам розібратися, що й до чого, а заодно визначити, що із уже готових
творів "личить і підходить установленому державному ладу", слід заснувати спеціальний
орган "оцінщиків", до якого мають увійти люди… не молодші 50 років. Вони здійснять
"вибір із древніх творів", "допустять ті, які виявляться належними, зовсім непідходящі
твори вони зовсім відкинуть, твори, які мають недоліки, піддадуть вони багаторазовому
виправленню" [6; 120]. До цієї роботи "оцінщики" залучатимуть поетів і музикантів,
використовуючи їх творче обдарування. При цьому, не церемонився Платон, "вони не
рахуватимуться з їх смаками та пристрастями – хіба що лише в небагатьох випадках, –
але якомога більше розтлумачать їм наміри законодавця, та в дусі цих намірів складуть
танці, співи і все, що належить до хороводів" [6; 120]. Те заняття Музами, –
глибокодумно заявляє Платон, – де непорядок замінений порядком, завжди нескінченно
ліпше, навіть якщо тут відсутня найсолодша Муза" [6; 120].
Платон радив бути дуже обачним при запрошенні іноземних митців. "Не очікуйте
ж, – звертався він уявно до них, – що ми так-таки легко дозволимо вам розкинути у нас
на площі намет і привезти солодкоголосих акторів, які б заглушували нас звуками свого

голосу; ніби ми дозволимо вам вітійствувати перед дітьми, жінками і всією черню,
висловлювати про одні й ті ж заняття не те саме, що говоримо ми, але найчастіше й
переважно навіть якраз протилежне" [6; 125]. Треба з глузду зовсім з’їхати, веде далі
Платон, щоб допустити все це без того, щоб "урядовці не обговорили попередньо, чи
допустимі та чи придатні ваші твори для виголошення їх уголос чи ні" [6; 125]. Не
побоюючись набути слави Зоїла, Платон здіймає руку на самого Гомера. "Дорогий
Гомере, – уявно звертається він до поета, – якщо ти... навіть був би здатний осягнути,
які звичаї підносять або принижують людей в особистому і громадському житті, то
повідай нам, яка держава одержала завдяки тобі кращий лад?" [6; 98].
Щодо цього, то навіть знамениті автори античних трагедій, на думку Платона,
поступаються перед величчю державотворців бо останні "і самі – творці трагедії,
найпрекраснішої з можливих і найліпшої" [6; 124]. Адже "весь наш державний лад
є відтворенням найпрекраснішого і найліпшого життя", а це і є "справді найбільш
істинна трагедія" [6; 125]. "Отже, – робить висновок Платон, звертаючись до
драматургів, – ви – творці, ми теж творці. Предмет творчості у нас один і той
же. Тому ми з вами – суперники по мистецтву і противники по змаганню в
найпрекраснішій дії" [6; 125].
На щастя, історія не надала можливості Платону втілити у життя свій мистецький
план. Незначний епізод, коли він намагався накинути одному з деспотів своє бачення»
ідеальної держави», завершився для нього курйозом: ледве вдалося живим вибратися
з тієї держави, яку він прагнув ощасливити перетворенням за власним проектом…
Історичну «естафету» творення «найпрекраснішого і найліпшого життя» через
півтисячоліття після Платона підхопили християни: апостоли Яків, Петро, Павло
почергово бралися за створення «трагедії, найпрекраснішої з можливих і найліпшої» в
образі… комуни. Автор “Діянь апостолів”, один з найближчих, за переказами, учнів
апостола Павла, недвозначно вказує на спосіб життя цієї комуни: за рахунок
перерозподілу раніше набутого між членами громади відповідно до
«найсправедливішого» принципу “кожному по потребі”. “У великої кількості віруючих
було одне серце і одна думка, і ніхто нічого із майна свого не називав своїм, але все
у них було спільне”. “Не було між ними нікого нужденного: бо усі, хто володів
землями чи будовами, продавали їх, приносили ціну проданого (тобто гроші – С.Б.)
і покладали до ніг апостолів і кожному давалось (апостолами “давалось”?! – С.Б.),
в чому хто мав потребу” [4: 32–37].
Та недовго тривали “тишь да гладь, да божья благодать”... Почалися чвари.
Найпершим наріжним каменем виявилось саме те, що хотіли подолати: почуття власника.
Другим виявилось національне питання. Соціально-політичний проект «комуни»
виявився нежиттєздатним. Проте, до честі християнської церкви, вона не взялась
довбнею заганяти людей у вигаданий апостолами рай. Ціна цієї поступки життю – розкол
духовенства на «біле» та «чорне» (чернече), яке невтомно прагне будь що реалізувати
цей мистецький проект у монастирях.
Так чи інакше, але в «тісто історії» християни запустили «дріжджі комунізму»,
сформулювавши основні принципи побудови «раю божого на грішній землі»: рівність
– у праці («хто не працює, хай не їсть»), справедливість – в оплаті праці («від кожного
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– за здібністю, кожному – за кількістю і якістю праці»), братерство – «нема ні
обрізання, ні необрізання, ні еліна, ні єврея, а всі – браття по духу»), і вказали засіб
досягнення мети – виховання та перевиховання людей у цьому дусі….
І незважаючи на те, що в намаганні перетворити цей «мистецький» проект у життя
скоїлося чимало справжніх (а не античних – літературно-сценічних) трагедій (Інквізиція,
«варфоломіївські» ночі боротьби католиків з протестантами, триваючі міжконфесійні
чвари тощо), віднаходились охочі спробувати знову і знову вдосконалити «сценарій», а
то й здійснити його постановку якогось із з варіантів – Томас Мор, Томазо Кампанела,
Сен Сімон, Фур’є, Оуен та ін. – в теорії, Ленін, Гітлер, Сталін, Троцький , Мао, Кім Ір
Сен, Кім Чен Ір та ін. (аж до Горбачова) – на практиці. При цьому привертає до себе
увагу одна особливість: найбільш фанатичними і жорстокими «авторами» виявлялись
люди, певною мірою не позбавлені мистецьких здібностей: Сталін і Мао Дзедун –
писали вірші, Гітлер – малював, Нерон – декламував вірші, вважаючи себе видатним
актором.
Схоже, вони й справді уявляли себе, на кшталт платонівської фанаберії, митцями
в тій особливій галузі творчості, якою є суспільне життя людей.
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УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД МАЙСТРИНЬ-ВИШИВАЛЬНИЦЬ
КИЇВЩИНИ
У статті аналізується творчість народних майстринь Київщини, які
застосовували українську традиційну народну вишивку в українському одязі під час
роботи виробничо-художніх об’єднанннях ХХ ст.
Ключові слова: український одяг, костюм, вишивка, техніки вишивання, народні
майстри.
В статье анализируется творчество народных мастеров Киевщины, которые
преминяли традиционую украинскую народную вышивку в украинской одежде во
время работы производственно-художественних объединений ХХ в.
Ключевые слова: украинская одежда, костюм, вышивка, техники вышивания,
народные мастера.
The article examines little studied in the national science issue.
For the first time the tendencies and motives of the Ukrainian traditional embroidery in modern clothing were explored. In accordance with source study materials the
historical and cultural prerequisites of development of Ukrainian.
Key words: Ukrainian clothing, costume, embroidery, sewing machinery.
Загальновизнано, що в умовах сучасної активізації глобалізаційних процесів з
їхньою тенденцією до нівеляції місцевах особливостей культури, побуту, мистецтва
гострої актуальності для справи збереження національної ідентичності набувають
питання відродження, підтримки та сприяння подальшому розвиткові кращих народних
традицій. До таких в Україні, серед інших, належить мистецтво вишивання взагалі та
його використання у виготовленні одягу зокрема. Тому не дивно, що різні аспекти цієї
великої теми привертають до себе дедалі більше уваги як практиків-дизайнерів, так
науковців – істориків, філософів, культурологів, мистецтвознавців.
Фундаментальні дослідження традиційної української народної вишивки здійснила,
зокрема, Т.В. Кара-Васильєва («Творці дивосвіту», 1984 р., «Полтавська народна
вишивка», 1993 р., «Українська вишивка», 1993 р., «Шедеври церковного шитва (ХІІ–
ХХ століття)», 2000 р., «Історія Української вишивки», 2008 р., «Відродженні шедеври»,
2009 р. та ін.). Вишивку в усіх її різновидах – як поширений вид народної творчості –
розглянула та ретельно проаналізувала Р.В. Захарчук-Чугай («Українська народна
вишивка. Західні області УРСР», 1988 р., «Народне декоративне мистецтво
Українського Полісся. Чорнобильщина», 2007 р.). Особливості орнаментики в
українському вишиванні відстежив М.Р. Селівачов («Лексикон української
орнаментики» 2005 р.), символіку – Є.М. Причепій («Вишивка східного поділля», 2009 р.).
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Оригінальним з огляду на першоджерельність є дослідження Н. Данилевської та
М. Ткача («Перетик», 2000). Українське народне вишивання подається як навчальна
дисципліна (К.Р. Сусак, Н.А. Стефюк «Український стрій», 2000 р. та ін.).
У названих працях та публікаціях інших авторів на цю тему так чи інакше
висвітлюються різні аспекти зв’язку українського одягу з традиціями мистецтва
вишивання, особливості української вишивки. Проте особистий внесок багатьох
майстрів при цому не знаходить належного висвітлення. Отже, є науково доцільним
звернутися до цієї теми і спробувати висвітлити унікальний досвід окремих майстринь
та цілих династій вишивальниць, відстежити їх особистий внесок у загальнонародну
скарбницю вишивального мистецтва України. Метою даної статті якраз і є спроба
розповісти про унікальний доробок знаменитих вишивальниць Київщини. Крім праць
Г. Цибульової, виділяються вишивки Л. Гордини (м. Баришівка), Т. Ващук (м. Київ),
О. Козяр, Г. Верес (м. Обухів), Т. Біленко (м. Васильків); лауреата Шевченківської премії
Ганни Верес та майстрині Ольги Козяр, які працювали у філії художнього-об’єднання у
селі Обуховичі Іванківського району Київської області, що стало одним з осередків
відродження ткацького промислу, який здавна славився творами народного мистецтва,
зокрема тканинами, вишивками.
Одне з найпочесніших місць у цьому ряду – щоб не сказати плеяді, – безперечно,
належить Г.К. Цибульовій (23.02.1896 – 13.05.1990), одній з найвидатніших
вишивальниць України, яка значну частину життя проживала у смт. Баришівка, Київської
області.
Народилася Гликерія Кузьмівна у смт. Баришівка Київської області, змалку
захопившись вишивкою і просиджувала за нею годинами. Навчалась з 1913 року у
Полтаві в гімназії та земській вишивальній школі, по закінченні якої Гликерія Кузьмівна
була направлена на роботу у село Дегтярі на Чернігівщині інструктором Земської
навчально-показової школи-майстерні, заснованої там 1896 року. Школа-майстерня
розміщувалась у будинку поміщиків Галганів.
У цьому виробничо-навчальному закладі навчались і працювали дівчата з різних
повітів Полтавської, Чернігівської та Київської губерній. Коли учениці вступали до
цього закладу, їм видавали полотно, і кожна з них повинна була вишити і пошити для
себе сорочку – таку, яку робили на її «малій батьківщині». В такий спосіб вирішувалися
водночас кілька творчих завдань. По-перше, полегшувалась справа навчання та
вдосконалення майстерності учениць (оскільки вони йшли змалку відомим для них
«творчим шляхом»), по-друге, закріплювалися різноманітні місцеві вишивальні традиції,
а в підсумку – накопичувалось розмаїття зразків, характерних для України в цілому.
Сорочки учениць були з пишними рослинними візерунками, виконаними
ланцюжком, тамбурним швом. При цьому рукави «київських» сорочок прикрашалися
триколірними смугами геометричного орнаменту, вишиті технікою «набірування».
Чорно-червоні густі дрібні геометричні візерунки комбінувались восьми і
чотирипроменевими зірочками, вишитих гладдю або хрестиком. Гвоздики, дубове листя
з жолудями, виноградні грона, кетяги калини «розкидувалися» у шаховому порядку по
всьому рукаву або ж компонувалися кількома хвилястими вертикальними гілками.
Дівчата з Полтавщини і Чернігівщини найчастіше оздоблювали рукава своїх
сорочок вишивкою білими нитками, так званою лиштвою, безкінечними варіаціями

геометричних і геометризованих мотивів, виконаних гладдю, що на Полтавщині часто
комбінувалися з ажурним «вирізуванням» і мережками. Дівчата з Чернігівщини до білих
вишивок полюбляли вводити невеликими вкрапленнями чорні і червоні кольори.
Гликерія Кузьмівна, волею долі визначена бути викладачем у цій майстерні,
опинилась у своєрідному епіцентрі початку формування національної школи вишивання.
Перед нею постали різноманітні зразки української народної вишивки, і вона ретельно
вивчає техніку і способи композиції, принципи побудови орнаменту. Чим глибше Гликерія
Кузьмівна знайомилася з народною вишивкою, тим більше її захоплював і поступово
відкривав перед нею свої таємниці цей дивовижний світ краси. Поступово те, що
спочатку робилося з необхідністю, стало сенсом усього її життя, давало величезну
радість і насолоду, підтримувало у важкі хвилини.
Рік за роком Г. Цибульова збирала зразки народної вишивки. І де б не працювала
згодом Гликерія Кузьмівна – чи у Дегтярівській профтехшколі, яка у 1926 році виникла
на місці реорганізованої колишньої Земської навчально-показової майстерні, чи у
Кролевецькому технікумі художнього текстилю (у першій половині 30-х років), чи в
передвоєнні роки на Українській художньо-промисловій базі, що постачала сировину і
зразки для всіх артілей художніх промислів, – усюди, поряд з творчою роботою над
створенням зразків вишивки вона продовжувала свою збирацько-дослідницьку
діяльність, причому тут їй траплялися не лише радощі нових знахідок і відкриттів, а й
гіркота непоправних втрат.
Так, у 1935 році, коли за 20 років пошуків набралась велика валіза зразків,
Цибульова підготувала до видання зразків української народної вишивки. Та коли везла
ці матеріали до Києва, у видавництво, на залізничній станції цю валізу у неї вкрали.
Отже, підготовленому до друку альбому тоді не судилось побачити світ. Довелось
чекати роки й роки на здійснення задуманого.
Втім, не просто «чекати». Гликерія Кузьмівна невтомно працювала: збирала та
вивчала зразки народної вишивки і в повоєнні часи, коли керувала килимарською
майстернею в селі Василинівці Київської області – батьківщині виданих майстрів
народного розпису Ганни Собачко та Параски Власенко, і пізніше, коли очолювала артіль
художньої вишивки у м. Баришивці. І згодом – через 40 років після втраченого
матеріалу! – підготовлений Гликерією Кузьмівною альбом української вишивки таки
вийшов друком.
Однак Цибульова – не лише дослідник і збирач народної вишивки. Передусім
вона була «практиком». Як талановитий майстер інтерпретації мистецтва народної
вишивки, Гликерія Кузьмівна була неодноразовим учасником республіканських,
всесоюзних і міжнародних виставок. Першою ж у цьому ряду була ще Всеросійська
виставка 1913 року.
У 1923 р. вона одержала й першу нагороду. Як особливо успішний експонент
«Виставки селянського мистецтва» (так тоді називали народне мистецтво), була
«премійована польотом до Москви». В тому ж 1923 р. їй було доручено відповідальне
завдання – вишити сорочку-подарунок В.І. Леніну, яке виконала з честю.
Минали роки напруженої творчої роботи, яку зненацька перервала війна. По її
закінченні починається новий етап діяльності Цибульової. У 1944 році, коли на
звільненій від окупантів Київщині розгортаються відновлювальні роботи, вона бере
активну участь в організації у м. Баришивці художньо-виробничої артілі
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«Текстильекспорт» і впродож наступних п’яти років очолює її. З 1950 року аж до виходу
на пенсію (1960 р.) завідує виробничим відділом у цьому підприємстві, поєднуючи
організаційну діяльність з роботою по підготовці нових поколінь майстрів вишивального
мистецтва. Зразком, якому вона прагнула наслідувати усе своє життя, була її вчителька
у Земській вишивальній школі Олена Завойко, про яку згадувала з незмінною теплотою
та повагою.
Офіційне визнання особливих заслуг Гликерії Кузьмівни Цибульової втілилось у
присвоєння їй почесного звання Заслужений майстер народної творчості УРСР. Проте
особливу відраду видатна майстриня мала від усвідомлення недаремно прожитого творчого
життя, плодами якого втішаються сотні і тисячі людей в Украні і далеко за її межами.
Визначною творчою особистістю, яка вирізнялась з-поміж знаних вишивальниць
Київщини, була урожениця з села Веселинівка Баришівського району Київської області
Марія Климівна Царенко (12. 08. 1921 р. – 12. 02. 2005 р.). Змалку зачарована красою
узорів, які виходили з-під рук матері, Пріськи Дем’янівни, вона настільки захопилась
цим мистецтвом, що невідривно просиджувала годинами за шитвом. Відтоді й вишивала
Марія Климівна все своє життя.
З 1936 р. навчалась у Кролевецькому художньому технікумі. Давнішня назва села
Кролівці – Скопці, і саме в ньому була створена одна з перших в Україні навчальновиробнича артіль з вишивання, яка славилася далеко за межами України. Ця артіль мала
назву «Рукодільна земська школа», і саме на її базі згодом був організований художній
технікум. Навчаючись у ньому, Марія Царенко, окрім вдосконалення майстерності
вишивання, опановувала основи мистецтва малювання.
Після закінчення технікуму, повернувшись до рідного села, Марія Климівна
розпочала роботу у місцевій школі, навчаючи місцевих дівчат давнього мистецтва
вишивання. І до Веселинівки потягнулися дівчата і жінки з навколишніх сіл, аби
перейняти вміння та майстерність від «професіонала».
Улюблену творчу працю нагло перервали окупанти. Марія Климівна зазнала гірких
поневірянь, коли її, як і багатьох ровесниць, примусово вивезли на роботи до Німеччини.
Голку та бавелки довелось там змінити на граблі, вила, сапи та лопати – виконувати
польові роботи та поратись по господарству…
Повернувшись після війни до дому, в село Веселинівка, Марія Климівна знову
береться до вишивання. Тепер уже в організованій «бригаді» на чолі з її матір’ю
Пріською Дем’янівною. Поступово життя входило у звичне русло. «Бригада» надомних
працівниць була складовою Баришівської артілі «Текстильекспорт»; з Баришівки
привозили «матеріал» для роботи і забирали готові вироби. Замовлення були
найрізноманітніші, для Союзу і за кордон. Але найчастіше це були замовлення на
виготовлення концертних костюмів для хору ім. Г. Верьовки. Кожний виріб прагнули
виготовити на рівні оригінального твору, і не соромилися підписувати їх своїми іменами.
Траплялися й індивідуальні, при тому особливі, замовлення. Наприклад, сорочка –
подарунок для Йосипа Броз Тіто, тодішнього керівника Соціалістичної Федеративної
Республіки Югославії.
Тетяна Ващук, дочка Марії Климівни, успадкуваши мистецтво від мами та бабусі,
також працювала в тому колективі. Серед іншого вна пригадує: «Виконуючи чергове
замовлення на виготовлення костюмів, сорочок, на зворотньому боці комірців вишивали
свої прізвища».
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Тетяна, як і її мати, з дитячих років опановувала родинне вже ремесло. Якось
директор Київського виробничо – художнього об’єднання ім. Т. Г. Шевченка Віктор
Павлович Волинець, завітавши до хати Марії Царенко, побачив юну вишивальницю за
роботою – вишивкою рушника, і був настільки вражений, що особисто запросив до
роботи на фабриці. Коли Тетяна прийшла на фабрику, першою її прийняла головний
художник Гречановська Наталія Яківна, яка доручила їй виконати роботи на складні
техніки вишивки: «занизування», «вирізування», «гладь», «солов’їні вічка». І юна
вишивальниця блискуче впоралася з відповідальними завданнями. Художня рада
об’єднання схвалила роботу Тетяни Ващук, і майстрині довірили вишивати ексклюзивні
зразки виставкових виробів. Так Тетяна Арсентіївна Ващук стала майстром – художником
вищого класу. Її роботи згодом виставлялися на Республіканських та Міжнародних
виставках, експортувалися до Європи, Канади та Японії. Її досягнення були відзначені
Дипломами Головного комітету вишивальниць, Дипломами виставок народного
господарства УРСР та СССР. Тетяна Ващук пропрацювала творчим майстром
об’єднання 35 років, брала участь у розробці більш як тридцяти моделей ексклюзивного
одягу. Творчу естафету родинної династії нещодавно підхопила Тетянина дочка Надія,
яка, перейнявши у бабусі техніки вишивання, а у мами – вміння творити, стала
модельєром [2].
На жаль, виробниче об’єднання, як і деякі інші державні підприємства, припинили
існування. Правнуки М. К. Царенко вже не вишивають.
При житті Марія Климівна Царенко подарувала місцевій школі скатертину і рушник.
Хай діти милуються. А вчителі вчать їх цінувати прекрасне, бережуть народні традиції.
Раніше дівчата в селі тяглися до голки і нитки. Може, серед таких дівчат і будуть
талановиті майстри.

На фото: в центрі – народний майстер Марія Климівна Царенко, ліворуч від неї – її
донька – народний майстер Тетяна Арсентіївна Ващук, праворуч її онука Надія Барінова.
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Значний внесок у розвиток української художньої вишивки Київщини пов’язаний
з іменем вище згаданої Н.Я. Гречановської, яка багато років працювала головним
художником Художньо-виробничого об’єднання ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ).
Наталія Яківна Гречановська народилась 7 лютого 1926 року в селі Івахнівці
Чемировецького району Хмельницької області в родині вчителів. У 1947–1953 рр.
навчалась у створеному 1946 р. Державному інституті прикладного і декоративного
мистецтва (нині Львівська національна академія мистецтв). З 1956 р. Наталія Яківна
працює в артілі у Києві, яка згодом (1960 р.) реорганізується у Київське виробничохудожне об’єднання ім. Т.Г. Шевченка. Відтак народні майстри, зайняті на цьому
підприємстві, мали можливість спілкування з освіченою людиною, яка навчалась у
кращих українських мистецтвознавців, етнографів та фольклористів (Й. Бокшая,
І. Севера, Р. Сокольського, В. Монастирського, К. Звіринського, М. Федька, П. Желтовського
та ін.). Наталія Яківна у своїй роботі не тільки давала практичні поради майстринівишивальниці щодо композиції, розташування орнаменту на полотні та виробу, техніки
його виконання, але й була своєрідним «генератором» творчих ідей, в яких
узагальнювався художній досвід минулих поколінь та абсорбувалися нові тенденції
тогочасного мистецтва [3].
При цьому професійний художник і вчений-мистецтвознавець Наталія Яківна
Гречановська не цуралась можливості навчатись у досвідчених майстриньвишивальниць. Однією з них була і Гликерія Кузьмівна Цибульова, з якою Гречановську
єднала плідна творча праця довгі роки. Результатом їх творчого союзу стали розроблені
та створені основні колекції художніх виробів масового одягу кінця 50-х рр. ХХ ст.,
які ґрунтувались на традиціях українського костюма з використанням народної вишивки.
Понад 30 років (з 1960 року) Гречановська виконувала обов’язки головного художника
об’єднання, яке відіграло значну роль у розвитку української художньої вишивки
Київщини та всієї України.
Впродовж 60 – 80-х рр. ХХ ст. Художньо-виробниче підприємство ім. Т. Г. Шевченка
випускало вироби як серійного, так і колекційного і навіть унікального характеру –
вишиті українські блузи і чоловічі сорочки, традиційні рушники та сучасний одяг з
вишивкою, узорно-ткані скатерті. Під художним керівництвом Гречановської була
створена велика колекція оригінальних вишитих сорочок, жіночих блуз, рушників [7].
Серед кольорів завжди домінував червоний, кольорове «звучання» якого підсилювали
чорний, іноді жовтий та синій відтінки. Невелике вкраплення чорного в середину
«зірочки», і окреслення тонкою павутинкою «штапівки» поверх основного малюнка, і
контур «обвидочки» навколо основного малюнка, надавали орнаменту рис стриманості
та чіткості [4].
Художники та творчі майстри цього підприємства не лише зберігали, але й творчо
розвивали народні традиції. Для цього на підприємстві була створена художньоекспериментальна лабораторія, в якій розроблялись нові орнаментальні композиції
виразником нових сучасних тенденцій розвитку вишивального мистецтва (рушники,
скатерки з серветками, декоративні наволочки, доріжки тощо) [6]. Асортимент виробів
для прикрашання побутового інтер’єру характеризувався полегшенням орнаментальної
композиції, виразником її своєрідної осучасненості [3].

Художники та конструктори згаданої лабораторії не тільки займались особистою
творчою працею, пошуком нових форм та візерунків, але й вели постійну кропітку
роботу із віднайдення, збирання та збереження зразків старовинної вишивки, їх вивчення
та творчого переосмислення, можливостей застосування в нових умовах.
Відтак багатовіковий досвід народного ремесла та велике мистецтво народних
майстрів органічно поєднувались у високохудожніх виробах. Широке визнання здобули
роботи талановитих творчих майстринь-вишивальниць, які працювали у Виробничохудожньому об’єднанні.
Художня продукція Київського виробничо-художнього об’єднання регулярно
експонувалась на республіканських, міжнародних виставках, де нагороджувалась
медалями та дипломами, експортувалась до США, Канади, Японії. Про потужність цього
підприємства свідчить кількість зайнятих на ньому робітників – близько 2 тис. осіб [1].
Творчі майстри та художники Київщини під керівництвом Гречановської зробили
вагомий внесок у розвиток національної художньої культури та естетичного виховання
населення України на кращих зразках традиційного мистецтва вишивання. У 1991 році,
у 65-річному віці Гречановська пішла на пенсію. У 2006 році тихо, без уваги збоку
держави та мистецьких кіл, Наталія Яківна відсвяткувала свій вісімдесятий ювілей.
Все своє життя вона присвятила глибокому проникненню в образно-естетичну стихію
народного мистецтва, принципи побудови українського костюма, логіку та смисли
орнаменту народної вишивки, застосування її в створенні різноманітних виробів
жіночого, чоловічого й дитячого вбрання [3].
Помітний внесок у загальнонародну скарбницю українського мистецтва вишивання
зробили й інші майстрині, які працювали на Київському підприємстві. В їх числі Любов
Гординна, яка вдосконалила традиційну техніку «занизуванння», Раїса Горбач, котра поновому осмислила техніку «набірування», та багато інших, в чиїй творчості техніка
вишивання набула домінуючого художнього засобу.
Після розпаду СРСР, внаслідок загальнодержавної економічної кризи в України,
відбулось згортання переважної більшості художніх виробництв: вони не витримали
ринкової конкуренції. Не стало винятком і Виробничо-художньє об’єднання імені Т.Г.
Шевченка, яке з 2004 року перестало існувати як центр підтримки та розвитку
традиційного українського мистецтва вишивання. Багаторічні надбання Об’єднання були
назавжди втрачені, створені за багато років художні колекції одягу та предметів побуту
– розпродані за безцінь, рисунки, відшивки здані в макулатуру чи викинуті на смітник,
обладнання здано на металобрухт, досвідчені працівники відправлені на пенсію чи у
службу для працевлаштування, цехи, які знаходились у філіях Київській області, –
продані, а у Києві – перепрофільовані під приміщення для банків, складів, офісів чи
магазинів.
Багато висококваліфікованих фахівців – художників, конструкторів, майстрів,
робітниць-вишивальниць та ткачих втратили роботу, а разом з цим утворилась лакуна,
розрив у тяглій національній традиції. В країні ніби заново з’являються невеличкі
приватні підприємства, дуже схожі на дореволюційні артілі, в яких на невисокому
художньому рівні виробляють вишивані вироби, бо люди, які працюють на цих
підприємствах, не мають належної кваліфікації. На жаль, втрачена і мережа торгових
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підприємств для вільного придбання речей народної творчості. Відтак майбутнє
художніх промислів України перебуває під реальною загрозою. Тим важливіше сьогодні
оприлюднювати нетлінні скарби народного мистецтва, оповідати про унікальний досвід
майстрів як далекого, так і зовсім ще близького минулого.

(Таємниці чарівної нитки): [альбом] / Т. В. Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво, 1982. – 146 с.
6. Лащюк Ю. П. Народне мистецтво етнографія / Ю. П. Лащюк. Вишивальниця Гликерія
Цибульова. – К. : 1984. – 85 с. 7. Українська вишивка: сучасний стан, проблеми, перспективи
розвитку: Матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму, 19–20 квіт. 2002 р., м. Черкаси
/ Національна спілка майстрів народного мистецтва України – Черкаси, 2002. — 40 с.
8. Довершена майстерність [Електронний ресурс] // Назва з титул. екрану. – Режим
доступу журн.: http://www.vushuvanka.pl.ua/index.php.

Рис.1. 2. Художник та вишивка Г.К. Цибульової:
сорочки чоловічі (фрагменти, льон, ручна вишивка)

Рис. 3.4. Художник Н.Я. Гречановська, вишивка Т.А. Ващук:
сорочки жіночі та чоловічі
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ОСОБЛИВОСТІ САДОВОГО МИСТЕЦТВА
КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
У статті досліджуються особливості садового мистецтва Київської держави
та їх роль у створенні навколишнього середовища.
Ключові слова: садове мистецтво Київської держави, навколишнє середовище,
стилі, особливості.
В статье исследуются особенности садового искусства Киевского государства
и их роль в организации внешней среды.
Ключевые слова: садовое искусство Киевского государства, внешняя среда,
стили, особенности.
This article examines features of the garden art of the Kiev State and their role in
the external environment.
Key words: Kiev State art Garden, environment, styles, features.
Однією з важливих проблем садового мистецтва Київської держави є дослідження
його організації та формування, що пов’язане з характером його історичного виникнення
на території Київського Князівства. На сьогодні світове садово-паркове мистецтво
переживає значний підйом свого розвитку. Це безцінна скарбниця художньої культури
народу, що через дивовижні пейзажі природи несе велич славетної історії багатьох
культур і української культури зокрема.
Вивченням вітчизняного та світового досвіду розвитку садово-паркового
мистецтва загалом та природно-екологічних садів зокрема займалися такі провідні
вчені, як Л.П. Александров, І.О. Богова, Ю.О. Бондар, Н.А. Ільїнська, А.П. Вергунов,
І.Н. Гегельський, А.С. Залеська, І.А. Косаревський, І.П. Приходько, І.Д. Родичкін,
Ю.Ю. Нельговський та інші.
Мета статті – з’ясувати історичні особливості організації садово-паркового
мистецтва Київської держави.
Садово-паркове мистецтво виникло на початку зародження цивілізації. Очевидно,
що сади й парки стимулюють в урбанізованому середовищі усі види художнього
мистецтва – садівництво, архітектуру, живопис, поезію, музику тощо. Створення садів
було тісно пов’язане з релігією: сади і окремі рослини присвячувалися богам.
Збереглося багато легенд, які розповідають про ставлення людей до рослин, пояснюють
їх символіку і релігійний підтекст.
Садове мистецтво – це один із видів мистецтва, що існує нарівні з іншими –
живописом, скульптурою, музикою, архітектурою.
Звичайний сад немає нічого спільного з мистецтвом і коли він і отримував
декоративно-естетичний вираз, навіть скромно прикрашений, йому рідко вдавалось вийти
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на рівень простого художнього твору. Але існують інші сади, які не мають нічого спільного
із шаблоном і життєвою прозою. Такі сади є творами загальної матері всіх мистецтв –
архітектури. Коли «сад» припинив своє існування як архітектурна деталь і почав самостійне
життя, мармур і бронза з гордістю надали гідне місце царству флори [1].
Світ знає багато шедеврів паркового ландшафтного мистецтва, і треба взяти на
себе велику сміливість, щоб сказати про той чи інший парк: оце неперевершений,
найкращій парк світу! Але, розповідаючи про деякі парки України, які безперечно
посідають у цьому ряду, одне з перших місць, ми можемо з впевненістю твердити:
рідко який витвір паркової архітектури позмагається з такою кількістю легенд та
романтичних історій. І ці легенди розкриваються лише перед тими, хто вміє бачити і
хоче слухати.
Важливим показником загальної культури і моралі суспільства є його ставлення
до навколишнього середовища, турбота про збереження природи і відновлення її
ресурсів. Пізнаючи природу, спілкуючись з нею, люди глибше починають розуміти самих
себе, виявляючи у собі багатющі резерви фізичних і духовних сил, дістаючи нові
імпульси до творчості. Саме природа є тією основою, на якій формується в особи
почуття прекрасного, відчуття простору і часу.
Ще за часів Київської Русі слов’яни змінювали різні природні об’єкти, що
знаходились на території храмів. Заповідні гаї називалися у них “божеліссям”,
“праведним лісом”, “святибором”. В священних гаях заборонялося рубати дерева,
ламати гілки, косити траву. В неналежний час туди навіть заборонялося ходити. У ті
часи така заборона називалася заповіданням. Заповідання проголошувалося урочисто,
перед великими зібраннями людей. Лісові урочища обходили із священиками й
образами, свяченою водою і молитвами, оголошуючи заборону рубати дерева кілька
років. Старі дерева часто обносилися огорожею, і за огорожу міг заходити тільки жрець.
Крім лісових гаїв у слов’ян заповідними вважалися деякі озера, річки, великі валуни,
вигадливі камені і гори [2].
У Київській Русі існували і штучно створені сади. Вони виникли з появою
князівських і боярських садиб, заміських резиденцій. Не можна однозначно
стверджувати, що поява садів на Русі пов’язана виключно з візантійськими монахами,
бо дружини київських князів бували в походах у багатьох країнах, де бачили місцеві
палаци та сади і звідки могли привозити насіння та саджанці цікавих рослин. Розвиток
садівництва в Стародавній Русі поширювався не лише в Києві. Підвладні Києву, удільні
князі також намагалися не відставати від великого князя і біля своїх резиденцій у
Чернігові, Володимирі, Галичі та інших містах організовували мисливські угіддя,
прикрашаючи свої садиби та резиденції плодовими деревами, кущами і квітами. «І це
садівництво розвивалося навіть у період монголо-татарського гноблення. Про це
свідчить запис в Іпатіївському літописі, де сказано, що в 1259 р. князь Данило Галицький
біля Львова посадив сад-красень, такий сад або «рай» був і у князя Василька на горі у
Володимира-Волинського».
Корисну роль у збереженні лісів відіграли монастирі, при яких вони ретельно
охоронялися і подекуди збереглися до наших днів, ставши основою деяких сучасних
заповідників, парків, заказників...
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На кінець ХХ ст. природно-заповідний фонд України включав 3 біосферних і 14
природних заповідників, 7 національних парків і 6596 заказників, пам’яток природи,
ботанічних садів, зоологічних і дендрологічних парків, парків-пам’яток та ін.
Саме тому з давніх часів в Україні і в усьому світі люди намагалися берегти
природу. І для цього вони створювали і охороняли різні території, одними з яких в Україні
сьогодні є „Олександрія”, „Софіївка”, „Карпатський” і „Шатцький” парки та ін. [3].
Розвиток садівництва як мистецтва починається в доісторичний період, з тих часів,
коли людина пам’ятає себе осідлою. Сади прикрашали стародавні храми і були
найкращими куточками палаців Сходу, із якими пов’язані різноманітні вірування й
легенди. В образі саду втілювався земний рай людини й рай небесний. Д.С. Ліхачов,
описуючи влаштування та символіку садів старовини, згадує про двояке значення саду:
- Богоматір і непорочність;
- Рай, що символізував весну, щастя і добробут Богоматері.
Тому кожна деталь старовинних садових композицій нагадувала про основи
божественного домобудівництва і християнських добродіянь.
Перші прояви садового мистецтва визначались ще за часів правління київського
князя Ігоря, хоча мали переважно утилітарний характер. В історії древлян згадуються
городи, де займались виключно присадибним садівництвом (період правління княгині
Ольги). Захоплення бджільництвом теж у певній мірі викликало потяг до садівництва.
Майже нічого не відомо про існування перших київських садів і за часів заснування
Києва. Але вже перші київські князі на околицях міста мали великі лісові угіддя. Одне
з таких угідь – територія сучасного Центрального ботанічного саду НАН України
ім. М. Гришка в Печерському Районі.
Удільні князі та бояри разом з купцями з’їзджались щорічно до Києва, вантажили
товар на човни і везли Дніпром на Чорне море, а звідти в Константинополь і Грецію.
Там купували золоті вироби, вино, одяг й усяке коріння (рослини). З часом у державі
з’явились культурні та декоративні дерева й розвивалось садівництво. Частина бояр і
купців ходили на Кавказ та Каспійське море й Персію, де дивувались розкішними
садами. За Київських князів Аскольда й Діра з’явились перші квітники та городи, а
подальші за князя Олега, який уклав угоду з греками, котрі багато внесли в розвиток
садового мистецтва Київської Русі. Цей період можна визначити найбільш активним
етапом зеленого будівництва. Князь Святослав уславився своїми походами, любив
проводити набіги, запозичивши багато чого з інших країн. По ньому лишилося три сини,
з яких Володимир став князем Київським на всю державу в 979 році. За Володимира та
його сина Ярослава Київська держава стала наймогутнішою. Запровадження
християнства 988 р. ввело Київську державу в коло культури художнього та
архітектурного процесу того часу і остаточно вирішило зв’язки з Візантією. Це
призвело до розвитку не тільки стародавньої архітектури, але і основ садового мистецтва
Київської Русі [2].
Поряд із першими кам’яними спорудами створювались зелені прилеглі території
храмів, хоча і не зовсім виразно. Так, за Володимира садове мистецтво одержує свою
певну організацію. У формуванні та будівництві перших Київських храмів брали участь
грецькі майстри, яки були не лише кам’яних справ майстрами, а й відповідно простору,

досконально володіючи законами композиції. Володимирові хотілось понад усе
зміцнити Київську державу внутрішніми зв’язками, щоб сади і землі Київські корились
князеві не тільки завдяки силі дружини, але щоб усі бачили вигоду, що належать до неї.
Християни і перед цим бували на слов’янських землях, але тільки Володимир
прагнув, щоб християнська віра поширилась на всіх землях держави Київської. Він
виписав із грецьких та болгарських земель багато священиків, єпископів і митрополитів,
які вчили людей не тільки духовній справі, але й майстерності будівничих та садівників.
Князь Володимир закликав візантійських майстрів вимурувати особливо гарні церкви
в Києві. Відтоді почали привозити з Візантії ікони, книги, статуї і велику кількість рослин,
які розводили в перших культових садах Київської держави. Таким чином, князь
Володимир став уподібнювати Київську державу до Візантії, як тільки міг. З уведенням
християнства прийшла до нас наука будівництва й садівництва та ще багато іншого й
корисного із світу східної культури. Звертаючись до глибин садового мистецтва,
неможливо обминути сліди стародавніх поселень Києва, які археологи знаходять на
трьох горах: Старокиївській (Споруда Київського історичного музею), на Щекавиці та
на Хоревиці, які здіймаються над Подолом.
У VI ст. після народження Христа були побудовані укріплення, які захищали
розкинуті внизу поселення, і в тому числі заселений Подол. В укріпленому містечку
знаходились язичеські святилища, а за ними на плато, де згодом виник центр столичного
міста, здіймались кургани язичеського Некрополя. Вся ця територія, за згадками
археологів та істориків, була досить щільно засаджена садовими та дикорослими
деревами, яким на той час хтозна чи надавалась певна систематизація та
впорядкованість.
Слід зазначити, що Старокиївське плоскогір’я самою природою було визначено
для формування ландшафту та архітектурних споруд майбутнього міста. Зі сходу плато
захищали Дніпровські кручі, густо порослі деревами, а з півдня й заходу круті схили
Хрещатої долини та річки Либідь. Поряд з першими кам’яними спорудами створювались
зелені прилеглі території храмів, хоча і не зовсім виразно.
У XI–XIII ст. правлячим центром міста стає дворище Ярослава як комплекс
палацових і господарських споруд. Місто Ярослава мало чітку структуру – дві довгі
головні вулиці, що називались «кардо» і «декуманус». Вони перетиналися під прямим
кутом в центрі міста. Одна починалась від Софійських воріт – простягалась в напрямі
сучасної Володимирської, де закінчувалася «Золотими воротами». Друга вулиця
починалась біля Західних Львівських воріт і пролягала із заходу на схід (до теперішнього
майдану Незалежності). Все це нагадує планувальну систему Константинополя з
перспективою розташування невеликих садів у монастирських мурах. Центром міста
Ярослава був храм Софії Київської. Від забудови стародавньої столиці мало що
збереглося – були знищені княжі палаци, сади, садиби і монастирі, залишились деякі
храми XI–XII ст. У XII ст. Копировому кінці (на місці Української академії мистецтв),
як передбачається, знаходився новий княжий двір князя Рюрика Ростиславовича, де
була збудована церква Василя. Місце настільки живописне, що досі приваблює гостей
та мешканців Києва своїми дивовижними ландшафтами.
Третя частина Києва – Михайлівська гора – заселялась слабо. В кінці X ст. тут
була лісова смуга (Перевесище), де ловили сітками птицю, і урочище Чортове
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беремище, що було пов’язано з язичеським культом. Ці місця використовувались для
полювання на звірів та птахів за аналогією зі східними «парадизами» – прообразами
перших упорядкованих садово-паркових територій. Пізніше з’являються перші Київські
сади. Великою популярністю в той час користувався Києво-Печерський яблуневий сад
– один із найкращих в усій Київській Русі. Цей монастирський сад був заснований при
Ярославі Великому ще святим Антонієм в 1051 році. Про яблуневий сад цього монастиря
зустрічається свідчення в «Патериці» (Вітчизняник).
Існує навіть легенда, яка згадує про те, як до св. Георгія Чудотворця, котрий помер
на початку XII ст., прийшли злодії з наміром помолитися, але по суті, щоб познайомитися
з розташуванням монастиря. У розмові святитель передрік одному з них, що він вночі
помре від шибениці. Злодій, опинившись в саду, поліз на дерево, зірвався і повис між
двома сучками, які утворили вилку.
У наукових дослідженнях Павла Алепського про Київ зустрічаються описання
монастирських келій, які широкими вікнами виходили в окремі сади. З боку Печерського
монастиря теж були розташовані два великих чудових сади, а в них живі огорожі із
рослин, що нагадували жасмин із ягодами, схожими на виноград. В садах росли горіхові,
тутові та абрикосові дерева. План таких культових садів старовини був хрестовинною
формою, що була запозичена зі сходу й існувала в усьому християнському світі. Ця
планувальна схема знайшла своє органічне втілення в перших садах Київської Русі –
монастирських.
Особливо бурхливо розвинулося садово-паркове мистецтво в садибах
землевласників на Україні у ХVІІІ–ХІХ ст. Майже в кожному районі чи волості у
маєтках власників з’явились художні сади.
Почалася навіть конкуренція між власниками на кращий і багатший сад. Тож перед
Першою світовою війною майже всі маєтки мали розважальні сади або лісопарки,
кількість яких в Україні досягла кількох тисяч. Родові замки перетворювалися на палаци
в англійському (палладінському) стилі або на заміські дачі промисловців [4].
Створення багатьох садів при маєтках і парків України (понад 40 парків) того
часу пов’язане з ім’ям Діонісія Міклера, творчий шлях якого пов’язаний з Україною на
півстоліття. «Міклерівський стиль» формувався під впливом англійського пейзажного
парку, мав вплив на формування українського сільського ландшафту при
маєтках.Пристосовуючи парк до місцевих умов, Міклер враховував навколишній
ландшафт, так що мальовничі пейзажі якщо навіть вони були віддалені, зливалися із
садом в одне ціле. Він розумів, що відчуття гармонії як філософського елементу
світогляду чи як розуміння візуального комфорту є дуже важливою складовою
національної свідомості. Видатним творінням садово-паркового мистецтва початку ХІХ ст.
став парк «Софіївка» в Умані.
На жаль, на початку ХХ ст. подальший розвиток художнього садівництва в Україні
був перерваний. З початком радянських часів художнє садівництво вважалось
пережитком буржуазної культури, а пролетарська культура не передбачала організацію
відпочинку трудящих у високохудожніх садах, де саме середовище виховує естетичні
почуття, дарує відчуття прекрасного, вчить краще розуміти природу, викликає бажання
самовдосконалюватися. Хибно вважалося, що трудящі не здатні розуміти високе

мистецтво, а їм треба перебувати весь час у постійній динаміці «світової перемоги»,
тим самим штучно обмежувався духовний розвиток суспільства. Якщо раніше
шанувалися приватні високохудожні сади, то пізніше від них майже нічого не
залишилося, бо вважали, що новому суспільству вони шкідливі. Значна їх частина під
час революції та війн була спустошена і втратила своє естетичне значення. Вціліли лише
окремі парки, які опинилися під охороною держави. Високодосвідчені фахівці, які
будували ці парки та утримували їх в належному стані, відрізнялися витонченим смаком,
знанням рослинної естетики та рослинної пластики (топіарним мистецтвом), у нових
умовах виявилися непотрібними. «Нова пролетарська культура назвала художнє
садівництво буржуазним пережитком і зовсім відкинула його».
Отже, підводячи підсумки характеристик вітчизняного садово-паркового
мистецтва, очевидно, що відомостей про сади за часів заснування Києва недостатньо
для аналізу. Але вже перші київські князі мали невеликі лісові угіддя на околицях міста.
Сади й парки стимулюють в урбанізованому середовищі усі види художнього мистецтва
– садівництво, архітектуру, живопис, поезію, музику тощо. Створення садів було тісно
пов’язане з релігією: сади і окремі рослини присвячувалися богам. Збереглося багато
легенд, які розповідають про ставлення людей до рослин, пояснюють їх символіку і
релігійний підтекст.
Розвиток садівництва як мистецтва, почався в доісторичний період, з тих часів,
коли людина пам’ятає себе осідлою. Кожна деталь старовинних садових композицій
нагадувала про основи божественного домобудівництва і християнських добродіянь.
За Володимира садове мистецтво отримує свою певну організацію.
Отже, в результаті досліджень розвитку садового мистецтва Київської держави
було виявлено декілька особливостей:
– сади розташовувались навколо храмів та на околицях міст;
– популярним було завезення і розсадження іноземних рослин;
– старовинні садові композиції тісно пов’язані з символами християнства;
– сади та парки своїм плануванням брали орієнтир на іноземні держави.
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Рис. 1 Києво-Печерська Лавра в період Київської держави

Рис. 3
Схематичний план Києво-Печерської Лаври та Печерської фортеці
А. Верхня Лавра
Б. Ансамбль поблизу ближніх печер
В. Ансамбль поблизу дальніх печер
Г. Гостинний двір
Д. Будівлі Печерської фортеці та Печерського містечка

Рис. 2 Києво-Печерська Лавра. Сучасний вигляд заповідника
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Ближньопечерна вулиця

Рис. 4. Ансамбль Дальніх Печер

Рис. 5.Шматок фортечної стіни зі сторони Дніпра до та після реконструкції

254

Рис. 6.

255

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ: ОБРАЗНОСЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
(на матеріалах української народної хореографії)
Кіндер К. Р.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Волинського національного університету ім. Лесі Українки

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ:
ОБРАЗНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
(на матеріалах української народної хореографії)
У статті запропоновано теоретичне узагальнення з проблеми семантики
пластичного символу, проаналізовано і систематизовано хореографічний матеріал
за типом використовуваних зображувально-виражальних засобів, визначено основні
критерії, на основі яких пропонується авторський варіант класифікаційної схеми.
Ключові слова: народний танець, танцювальна символіка, пластичний образ,
семантика.
В статье представлено теоретическое обобщение по проблеме семантики
пластического символа, проанализировано и систематизировано хореографический
материал по типу используемых изобразительно-выразительных средств,
выделены основные критерии, на основе которых предлагается авторский вариант
классификационной схемы.
Ключевые слова: народный танец, танцевальная символика, пластический
образ, семантика.
In clause theoretical generalization on a problem of semantics of a plastic symbol
is presented, analysed and systematized a choreographic material as used graphicexpressive means, certain the basic criteria on the basis of which the author's variant of
the classification scheme is offered.
Key words: folk dance, dancing symbolism, plastic figure, semantic.
Важливим моментом під час дослідження українського хореографічного
мистецтва є класифікація танців. Водночас слід зазначити, що питання повноти
класифікації танцювальної творчості є досить дискусійними. До сьогодні залишається
недостатньо розробленою система наукових понять, не вироблений спільний погляд на
проблему класифікації танців. Певні труднощі зумовлені й тим, що в наш час
хореографічне мистецтво України охоплює і професійно-сценічне виконавство, і
народну творчість, яка ґрунтується на фольклорній традиції. Велика різноманітність
українських народних танців зумовила різні підходи до їх характеристики і класифікації.
Перший крок до систематизації танцювального матеріалу, узагальнення та
уніфікації рухів, зробив В. Верховинець, поділивши всі українські танці на масові, парні
і сольні [2]. Своєрідний метод систематизації танців за жанрово-тематичним принципом
запропонував А. Гуменюк. Автор виокремлює в народній хореографії України три жанри:
хороводи, побутові та сюжетні танці [5; 18]. В. Василенко представив докладну
класифікацію української хореографічної лексики, виходячи з морфології, технології
виконання, видових ознак руху [1; 96–100]. Згідно зі структурним аналізом матеріалу,
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дослідник гуцульського танцювального фольклору Р. Герасимчук поділив народні танці
на коломийкові, козачкові та коломийково-козачкові [4; 6]. А. Ногачевський, видатний
представник української діаспори в Канаді, виокремлює танці обрядові, необрядові,
танці у циклі життя людини (весілля), сценічні. За складом учасників розрізняє парні
танці і танці-тріо, за просторовим малюнком – колові і танці в ряд [13; 168–170]. Цікавий
принцип класифікації пісень, танків та ігор у весняній обрядовості українців запропонував
фольклорист і музикознавець А. Іваницький. Він виділяє такі різновиди: пантомімічні
сценки та ігри, спів весняних пісень-закличок, водіння танків та ігор (зі співами).
Враховуючи форму руху, дослідник ділить ігрові веснянки на кругові та ключові [10;
78–79].
Не заперечуючи правомірності розглянутих класифікацій хореографічного
матеріалу, вважається, що вищезазначені варіанти не в змозі повною мірою задовільнити
сучасного дослідника. Як слушно зауважує народознавець Г. Лозко, запропоновані
класифікації українських танців „не можуть вважатися досконалими” [12; 247]. На нашу
думку, винайти універсальну класифікацію чи якусь єдину систему неможливо, бо це
неодмінно призведе до однобічності в оцінках або до суб’єктивної абсолютизації того
чи іншого явища народної хореографії. У цьому контексті важливими є пошуки
оптимальних варіантів класифікації ключових танцювальних елементів.
На підставі переосмислення існуючих досліджень та аналізу конкретного
хореографічного матеріалу у статті здійснено спробу класифікації танцювальної
символіки з позицій образно-семантичних ознак. У запропонованій класифікації символ,
як змістовний елемент танцювального твору, розглядається у своєму фігуративносмисловому вираженні.
Серед образного багатства народної української хореографії постало багато знаківсимволів, персонажів-символів, які репрезентуються у просторових малюнках і фігурах
танцю, відтворюються пластикою виконавців. Хореографічний матеріал проаналізовано
та систематизовано за типом використовуваних зображувально-виражальних засобів,
розрізняючи символіку просторової конфігурації танцю і символіку танцювального
образу. В окрему класифікаційну групу виділено танці з предметними символами й
атрибутами. На основі цього критерію досліджувальний матеріал доцільно розподілити
на три групи: сигнітивну, іконічну та предметну символіку танцю. У свою чергу вони
поділяються на підгрупи за домінантними функціями, роллю та призначенням, які
виконує кожний конкретний символ.
Першу групу становить танцювальна символіка, представлена геометричноорнаментальними малюнками та фігурними побудовами. Хореографічній структурі цієї
групи властивий чіткий нескладний просторовий малюнок – коло, спіраль, крива звивиста
лінія та прості фігури – ворота, мости, арки, переплетіння, хрестоподібні побудови.
Найдавнішою і поширеною формою масового танцю було коло, що
усвідомлюється як геометрична фігура та наділяється солярними символічними
значеннями. З ним пов’язувалася магія родючості, благополуччя, удачі. Як символ
єдності і нескінченності, символ вічності, коло тісно пов’язане із символізмом колеса
[20; 31]. „Кроковеє колесо” – коло довкола кола уособлює зародження земного світу
і світла, відродження життя. Весняні й купальські хороводи, окремі варіанти кривого
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танцю, у структурній побудові яких помітний процес повторення – одне коло
повторюється у формі двох концентричних, мали назву „Кроковеє колесо”. Колові танці
закривають, відмежовують священне місце та захищають об’єкт, що знаходиться в
центрі такого магічного простору. Центр виступає як сакральний, стуктуротворчий
стрижень, концентруючий всі сили, навколо якого утворюється певний мікрокосм.
Відношення між колом та центром символізує спіраль – символ безперервного
бігу сонця, вічного життя, родючості [20; 36]. Танці, схема яких розгортається як
спіралеподібна лінія, надавали силу об’єкту, який знаходився в центрі і мали за мету
досягнення цієї сакральної домінанти, яке набувало сенсу ініціації. Спіралеподібний
рух – символ, призначений для виклику екстатичного стану, який дозволяє людині
уникнути матеріального світу і увійти в потойбічне життя через „отвір”, що символізує
містичний центр.
Життєствердні процеси, які творять сили сонця і води, символічно передає
звивиста хвилеподібна лінія. Вона також позначає змія, якому приписували мудрість,
безсмертя, здатність запліднювати все живе. І. Волицька, вивчаючи обрядовість
українців Карпат, зафіксувала на досліджуваній території одну з конфігурацій хвилястого
орнаментального хороводного малюнка, що мав форму горизонтально витягнутої
вісімки [3; 420]. Така звивиста, безперервна рухлива лінія є, по суті, лінією
безконечності. Цей мотив характерний і для писанок. У настінному розписі – це бігунець,
у вишиванні – хмелик. Отже, це все та ж невпинність, безконечність життя у світі.
Танцювальні композиційні побудови у вигляді воріт, арок, мостів є універсальними
символічними образами-елементами, які відіграють роль перехідної межі,
відокремлюючої субстанційно відмінні сфери буття. Вони символізують зв’язок між
двома світами, єднання, одруження. Подолання порогів (перехід по мосту, прохід під
аркою з’єднаних рук), проникнення до царини сакрального відкривало шлях, що вів до
вічного життя [16].
Танцювальна схема, що вписана в квадрат – символ землі, є хореографічною
інтерпретацією принципу чотиривимірності світу, який вперше з’явився й утвердився в
культурі землеробів енеоліту та прадавніх космологічних уявлень, пов’язаних з культом
неба-землі [14; 24].
Слід зазначити, що, як правило, просторово-конфігураційний елемент танцю
виступає не відокремлено, а в системному поєднанні з іншими, взаємодіючи та
доповнюючи один одного, і є складовою частиною композиції, у якій кожний
танцювальний малюнок і фігура наділена своїм символічним змістом. Великого
значення у таких танцях набувають кінетичний текст, семантика як окремих рухів, так і
їх комбінацій.
Широкий символічний спектр танцювальних образів української хореографії
дозволяє виокремити „Іконічну символіку”, яка залежно від характеру образу
підрозділяється на такі основні підгрупи: зоо-орнітоморморфні образи, антропоморфні
образи.
Група зоо-орнітоморфних образів репрезентує символи, які відбивають найдавніші
міфологічні, і зокрема, тотемічні уявлення, архетипне підґрунтя мислення та світогляду
людини, особливості її взаємин зі світом природи. Домінантними серед них є образи

бика, коня, кози, зайця, горобця, журавля, які в найдавніших віруваннях українського
народу виступали своєрідними оберегами, охоронцями й були предметами релігійного
культу [15]. Семантичний аналіз дозволяє виявити основні символічні значення цих
образів. Вони виступають як тотемно-культові, міфологічні, метаморфозні символи.
Не менш важливу роль відіграє також символічне навантаження конкретного персонажу.
Так, бик виступає символом космічних сил, плодючості, чоловічої потенції, фізичної
витримки і здоров’я. Кінь – символ чоловічого начала, Сонця і водночас потойбічного
світу, символічний посередник, „перевізник” між двома світами. Як символ смерті і
воскресіння сонячного божества цей символ використовувався в ініціальнопосвячувальних церемоніях. Коза – ритуально-магічний, аграрно-репродуктивний
символ, а також символ воскресіння предка роду, звідси її перехідно-посвячувальна
символіка [20; 87–88]. Заєць – сакральний фалічний, вегетаційно-продукуючий,
любовно-шлюбний символ. Це також символ здобуття удачі та військового успіху [9; 41].
Голуб, горлиця – космогонічні солярні символи, символи злагоди, ніжності,
вірності закоханих [15; 60–62]. Українські народні танці „Голуб-голубочок”, „Горлиця”
– промовисті символи чистого, щирого кохання, продовження роду, освяченого
любов’ю шлюбу. Різноманітна і в основі своїй дуже архаїчна семантика образу горобця,
який виступає як чоловічий, аграрно-продукуючий, обрядово-еротичний, весільний
символ. Птахи, виступаючи посередниками між родом та родовими божествами і
предками, символізують зв’язок між Землею і Сонцем, співпричетність до астрального
чи космічного божества (солярні символи), зв’язок між землею і померлими предками
(хтонічні символи). Вищезазначені зооморфні образи представлені у таких широко
розповсюджених фольклорних формах як ігрові хороводи з виконанням відповідних
пісень та ігрові пантоміми з елементами маскування і перевдягання, у яких символічно
відтворюється як поведінка тварин чи птахів, так і спрямовані на них певні дії людини.
Усталених символічних рис набули і антропоморфні танцювальні образи. Серед
них „Подоляночка”, „Ящур”, „Білозорчик-Білоданчик”, які виявляють зв’язок з
обрядами життєвого циклу, а саме – тимчасова ритуальна смерть, преображення, перехід
героя до нового статусу; та символічні образи маскованих – „Ляля”, „Тополя”, „Кущ”,
„Русалка”, що віднесені до розряду календарних обрядових танців. Вони є
персоніфікацією божеств, рослинних сил, померлих предків та втілюють ідею
антропоморфізації природи. Сюжетну основу танців, що мали аграрно-магічну і
любовно-шлюбну тематику і були приурочені до певного календарного періоду (Зелені
свята, Івана Купала), складали проводи, знищення і поховання цих символів.
Слід зазначити, що семантиці танцювальних композицій доволі часто властива
символіка протистояння. Чітка спрямованість на конфліктність зумовила і принцип
композиційної побудови, яка являє поперемінний зустрічний рух двох протилежних рядів
(„А ми просо сіяли”, „Бояри”, „Півень і курки”) або коло з одним-двома виконавцями в
центрі чи поза колом („Дід і баба”, „Чорнушка”, „Качурик” (Бойківщина). Можливий як
вихід дійової особи за межі кола, так і прорив до центру, що інколи завершується
пійманням, побиттям. Між виконавцями відбувається діалог, побудований за принципом
„перегукування” – чергування танцювальних реплік чоловічих та жіночих груп. За
визначенням В. Гусєва, „ці ігри драматичного змісту, які несуть в собі ситуацію боротьби
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і протистояння, є символічним, умовним відтворенням дії, що зображається,
пропонують перевтілення учасників у певний образ і супроводжуються діалогом
(пісенним або словесним)” [7; 55]. У такому колективному дійстві створюється два
стабільні узагальнені образи за принципом протиставлення „ми” – „вони”, „своє” – „чуже”.
Це протиставлення може реалізуватися у таких формах:
- у формі дуальної організації хороводу, що репрезентує бінарну опозицію
„чоловічий-жіночий” („А ми просо сіяли”) та в пісенно-танцювальних комплексах із
сюжетами боротьби, веселої суперечки хлопця з дівчиною („Царівна”, „Король”,
„Жельман”), значення яких символізують потяг до протилежної статі, прагнення до
спілкування і водночас агресивність по відношенню до неї, готовність до шлюбу та
заперечення його. Фігури протагоністів – чоловіків та жінок – випромінюють енергію
взаємопритягнення, яка все наростає у міру їх неухильного руху один до одного.
Відповідно в танцях відчувається насиченість і напруження еротично-хтонічних
мотивів, властивих семантиці шлюбних стосунків;
- у формі колективних змагань, суперництва, ''битв'' хлопців між собою („Довга
лоза”, „Геть, хлопці, геть”, „Тягнути бука”, „Боротьба”, „Чий батько дужчий”), що були
символічним мірилом сили, відваги, мужності, хоробрості, спритності і свідченням
групового статевого потенціалу „свого” колективу;
- у символічних рухах і діях військових танців, домінантою змісту яких є
оспівування „свого” та „паплюження” і викриття „ворога”. Патріотичний пафос і сувора
стійкість властиві танцям, в яких відображено героїчне минуле українського народу.
Оригінальна драматургія їх побудована на контрасті, розмежуванні внутрішнього
(„свого”) простору і зовнішнього („їхнього”). Складні композиційні побудови,
чергування парних і групових сутичок та кульмінаційний переможний натиск створювали
героїчний образ тих, кому належало стати реальними героями майбутніх військових
подій і чиї молодецтво і завзяття виражалися у стрімкому, віртуозному танку, енергійних,
пружних, ритмічних рухах. Справжня богатирська застава, що виростає на кордонах
рідної землі, відтворюється у дво- і триярусній „Дзвіниці”. Сила, мужність, внутрішній
запал при абсолютній зовнішній холоднокровності, майже гордовитому самовладанні
і незворушності, зосередженості відрізняють ритуальний „Аркан”. Здається, що
всередині танцю визрівають відчайдушні поєдинки. У „Гонті”, „Опришках”, „Довбуші”
відчувається істинний дух героїчного народу, клекіт неприборканої первісної сили,
постає образ народної вольниці.
Різноманітність танцювальної атрибутики, її важливе, а подекуди ключове
символічне значення є підставою для виділення її в самостійну групу. Під танцювальним
атрибутом ми розуміємо опредмечений символ, що мав у традиційній культурі важливі
репрезентативні функції, а в наш час входить до розряду речей, які визначаються
загальним поняттям – танцювальний реквізит. Він може відігравати лише допоміжну
роль, і певним чином, поєднуючись з лексичним матеріалом, композиційною
побудовою, художнім образом, сприяти розкриттю змісту танцю; а може бути і
смислоорганізуючим центром танцювальної композиції. Образно-символічний статус
атрибута зумовлюється його функціональним призначенням у семіотичній системі
танцю. Будучи включеним у цю систему, він функціонує як символ з певною семантикою.

Серед предметної танцювальної символіки можна виділити наступні підгрупи:
- атрибути рослинного походження, що переважно виступають як аграрно-магічні
або любовно-еротичні символи. Єдиний семантичний ряд становлять вінки, купальське
деревце, весільне гільце, висока палиця з колесом-сонцем. Вінок – символ сонця і
краси, молодості, цнотливості, дівоцтва, перемоги, щастя, успіху. В Україні вінки
репрезентували передусім солярну символіку, пов’зану з ідеєю плодючості і добра;
магічно-оберегового значення набула і їх форма. Вселенська закодованість природних
циклів наклала неминучий відбиток на всю колову символіку. Колесо, прикріплене до
жердини і прикрашене гіллям, квітами і стрічками символізувало Сонце як джерело
тепла, життя, надії на добрий врожай. Символом родючості, буйного цвітіння природи,
любовних відносин було купальське деревце, хороводи навколо якого зазвичай
закінчувалися тим, що його ламали, спалювали або кидали у воду. Однією з його
модифікацій є Марена – солом’яне опудало чи лялька. Дуже часто купальське деревце
виступає в значенні, близькому до весільного гільця. Ця семантична схожість
пояснюється тим, що в давнину свято Івана Купала знаменувало початок шлюбного
сезону. Гільце – навеличке деревце або гілка, прикрашене квітами, гронами калини,
кольоровими стрічками, що символізувало розквітле молоде життя, любов, поєднання
небесного і земного, чоловічого і жіночого, багатство, плодючість, дерево життя;
воно було неодмінним атрибутом весільних танців [16];
- елементи одягу такі як хустка, стрічки, кожух, часто підкреслювали символічний
зміст танцю. Хустка або рушник – символ прихильності, любові, переходу в інший
соціальний стан. Танці з хустками, мотузками або стрічками символізували таємне
знання, яке допомагало досягти сакрального центру, вступити до світу духовного,
відродитися новою, досконалою особистістю. Символом достатку, заможності,
здоров’я був кожух, який використовувався для створення зовнішнього вигляду
„зооморфних” персонажів. Маскований персонаж у вивернутому кожусі символізував
тотемного предка, прадавнє верховне божество, духа-покровителя [18];
- предмети зброї, до яких належать списи, шаблі, топірці, – символи військової
доблесті, сили, чоловічої енергії. Зброя стає знаком людини, яка володіє нею. Ці
предмети допомагають створити відповідну атмосферу історичних подій з героїчного
минулого українського народу. Досить часто такі речі прикрашалися орнаментами і
надписами. Візерунок ніс інформацію, посилював унікальні властивості предмету,
відганяв злих духів, захищав хазяїна від шкідливого впливу [8; 98]. Танці зі зброєю
були своєрідною психологічною підготовкою до вирішальних дій, надихали, додавали
сили, піднімали бойовий дух. Використання предметів зброї у військових танцях надають
героїчного колориту національній хореографії;
- музичні інструменти, адже значна частина танців виконується з сопілками,
трембітами, і особливо з решетом (бубном). Сопілка, оспівана у народних піснях,
переказах, легендах та віршах, виступає символом заклику, збору, скликання. Юнак із
сопілкою – таким часто постає образ закоханого парубка, замріяного, сповненого
високих прагнень, ліричного героя. Трембіта – давній інструмент Карпатського регіону,
який і нині є неодмінним учасником масових урочистостей гуцулів та лемків. Сигналом
трембіти сповіщають про весняне свято – вихід на полонини, про наближення колядників,
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спеціальною сумною мелодією повідомляють про смерть когось із гірських мешканців
[19; 244]. Для виконання вступів до колядок та плесів на Гуцульщині в ансамблі з
трембітою використовують ріг, який досі зберіг свої ритуально-обрядові функції. Бубон
– один з найдавніших ударних музичних інструментів, що мав форму кола і виступав
символом Всесвіту – супроводжує іскрометний темпераментний, насичений елементами
трюкацтва танок.
Підсумовуючи аналіз структури визначених нами трьох класифікаційних груп
символіки українського народного танцю, необхідно зазначити, що вони не можуть
розглядатися ізольовано. Так, просторово-конфігураційна символіка не втрачає свого
значення і в танцях із зоо- та антропоморфними образами, основою композиційної
структури яких є рухливе коло із солістами в ценрі, яке то пластично акомпанує їм, то
контрастно їх танець відтіняє. Різноманітні танцювальні атрибути не тільки посилюють
декоративність постановок та надають можливість винаходити все нові яскраві
композиції танцювального калейдоскопу, але й підсилюють естетичну виразність та
символічну значимість танцю.
Обраний у представленій роботі варіант класифікаційної схеми відображає лише
один із аспектів, за яким можна класифікувати танцювальний матеріал, а саме:
танцювальну символіку з позиції образно-семантичних ознак. Наведені нами
класифікаційні ознаки та створення певної типології танцювальної символіки можуть
стати базою наступних пошуків і теоретичних розробок, що у своїй сукупності в
подальшому здатні будуть всебічно відтворити той безмежно розмаїтий, багатобарвний
та глибоко символічний феномен, що його являє собою український народний танець.
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Предметом даної публікації є аналіз прийомів виконавської виразності в
музичних комп’ютерних програмах евристичного спрямування. Розглядаються
інтелектуальні алгоритми варіантів піаністичних прийомів роботи над різними
видами фактури. Крім того, приділяється увага розвитку навичок читання з листа,
слухового підбору, транспонування. Проаналізовані музичні комп’ютерні програми
можуть бути використані в курсі загального та спеціалізованого фортепіано
студентами різних спеціальностей.
Ключові слова: евристичне моделювання, інтелектуальні алгоритми,
виконавська виразність, інтерпретація, моделювання виконання.
Предметом данной публикации является анализ приемов исполнительской
выразительности в музыкальных компьютерных программах эвристической
направленности. Рассматриваются интеллектуальные алгоритмы вариантов
пианистических приемов работы над разными видами фактуры. Кроме того,
уделяется внимание развитию навыков чтения с листа, подбора по слуху,
транспонирования. Проанализированные музыкальные компьютерные программы
могут быть использованы в курсе общего и специализированного фортепиано
студентами разных специальностей.
Ключевые слова: эвристическое моделирование, интеллектуальные
алгоритмы, исполнительская выразительность, интерпретация, моделирование
исполнения.
The theme of this publication is the analysis of methods of performer expressiveness
in musical computer programmes of heuristic direction. The intellectual algorithms of
different piano methods of work with different kinds of texture are presented in it. Also
attention is paid to the development of habits of sol-fa reading, auditory selection and
transposition. The analysed musical computer programmes can be used in general and
special piano courses for students of different specialities.
Key words: heuristic modeling, intellectual algorithms, performer expressiveness,
interpretation, modeling of performance.
Наукове спрямування статті полягає в ознайомленні студента з інтелектуальними
музичними комп’ютерними програмами, знання і робота з якими урізноманітять його
індивідуальні заняття. Увага буде сконцентрована на евристичних музичних комп’ютерних
програмах, специфіка яких зосереджена на використанні методів штучного інтелекту
при розробці інтелектуальних алгоритмів, пов’язаних з виконавською інтерпретацією,
виконавською виразністю, стильовим моделюванням тощо.
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Сьогодні актуальною проблемою музичних комп’ютерних технологій є розробка
програмного забезпечення у сфері виконавської виразності, моделювання виконання,
перейняття інтонаційного досвіду в академічної та народної музики. Твори музичного
мистецтва – це особлива мова, яку утворюють не нотні символи, їх часові та частотні
показники, а виконавська інтерпретація, засоби музичної виразності. При створенні
комп’ютерної програми перед авторами постають питання: як грає музикант, які основні
принципи виразного виконання? Справедливо, що суттєвими чинниками виконавської
виразності музиканти вважають творчу обдарованість, особливості інтуїції, але існують
і інші, не менш важливі, що найтіснішим чином пов’язані з виразністю гри – це
особливості конструкції інструменту, психофізіологія виконавця, загальні
закономірності інтонування, вироблені практикою виконавські прийоми.
З формальної точки зору, виразність виконання є певним сполученням гнучких
змін акустичних параметрів у вигляді частоти, амплітуди, спектру у часовому вимірі. У
системі «виконавець–інструмент» виконавець акумулює функції організації та
управління – від осмислення ідеї композитора до виконання машинних операцій при
роботі з інструментом. Виконавець, як суб’єктивна ланка у схемі емоційної комунікації,
вносить у музичний твір свої індивідуальні особливості.
У процесі інтерпретації кількість інформації, що закодована у партитурі, при
виконанні “розкодовується” значно більшим об’ємом змісту реального звучання. Саме
виконавським чинником обумовлені багатозначність, багатоплановість музичної мови.
Процес виконання можна визначити як інтеграцію граматики нотного тексту та граматики
виразності. Саме у процесі виконання музичного твору виявляється розуміння та
втілення можливих варіантів його трактовки, відбувається усвідомлений вибір засобів
та способів втілення художнього образу, а також вміння реалізувати свої художні
уявлення та наміри у звукообразній концепції твору. Своєрідність музики як мови полягає
у тому, що вона акумулює множину різноманітних граматик, які наділені постійною
мінливістю.
Проте виконавський чинник є атрибутом тільки класичної схеми музичної
комунікації: композитор – партитура – виконавець – озвучений твір – слухач. При
компонуванні та відтворенні музики засобами комп’ютерних технологій виконавця до
цього часу не існувало, так як у процесі творчості композитор вводить у комп’ютер
партитуру, що відтворюється синтезатором, лишаючи поза межами прийоми музичної
виразності, володіння пам’яттю та архітектонічним відчуттям, виконавську
інтерпретацію.
Зрозуміло, що процес реального виконання має численні нюанси, інтуїтивно
організованого інтонування. При створенні музичних творів комп’ютерними засобами
композитор включає до програми виконавські нюанси, але досягнення у цьому напрямку
навіть посередніх результатів потребує значних інтелектуальних зусиль.
Описові підходи, що склалися у традиційному музикознавстві, не можуть бути
використані при відпрацюванні музичної комп’ютерної програми з моделювання
виконання, рішення цієї проблеми потребує визначення формальних критеріїв виразності.
Спроби визначення таких критеріїв були зроблені М. Клайнсом при дослідженні
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закономірностей у зразках реального виконання на основі аналізу акустичних параметрів,
Г. Видмером при розробці моделі сприйняття та програм самонавчання виконанню музики.
З формальної точки зору, партитура твору є планом виконання. До евристичної
комп’ютерної програми пред’являються вимоги не тільки здійснювати якісне звучання
нот, але й відтворювати безліч нюансів – зміни гучності, темпу, агогіки тощо. Цей
процес повинен відбуватися не стохастично, а відповідно до певних закономірностей.
Колективом авторів новосибірської фірми NTONYX у результаті багаторічної
праці була створена евристична комп’ютерна програма моделювання виконання Style
Enhancer v 1.2 [13], у якій використовуються алгоритми виконання, що задаються
експертом аналогічно методу “навчання з викладачем”. Розроблена людино-машинна
система, де музикант-експерт задає параметри реального виконання та вдосконалює
програму у процесі налагодження створеної моделі.
У даному випадку специфіка підходу, який визначається Performance Modeling,
полягає у тому, що критерій виразності у вигляді логічних умов, коефіцієнтів та
акустичних параметрів не потрібен. У процесі роботи експерт, відпрацьовуючи алгоритм,
створює правдоподібне, природне виконання, формалізований же критерій виразності
з’являється у системі наприкінці, при налагодженні моделі виконання. Скоординована
модель (алгоритм виконання) може у подальшому використовуватися у процесі
самостійного навчання, композиторами, аранжувальниками.

Наведемо найбільш доречні для самостійної роботи студента принципи роботи
програми:
1. Аналіз виконавського звучання в електронній партитурі із розпізнаванням
музичних об’єктів – нот, їх комбінацій та перетворень. У програмі кожній ноті відповідає
певне значення – Velocity, Start Time, Duration, автоматично здійснює операції з
функціями Pitch Wheel, Expression, Modulation тощо.
2. Обробка вихідних даних у програмі Style Enhancer здійснюється для кожної
ноти індивідуально, за допомогою декількох функцій контролерів Pitch, Expression,
Modulation, що дозволяє одержати панораму відтінків при різних способах
звукодобування.
3. Створення ефекту ледве помітних змін при стартах нот, кривих гучності,
модуляції, настроюванні та інших параметрів, що відтворюють реальне виконання.
4. Бібліотека стилів, що складаються із різних правил та інструментів (Rules and
Tools) – спеціальних модулів, які визначають різні виконавські прийоми. Певна
комбінація Rules and Tools забезпечує перетворення вихідних даних та моделювання
виконання на інструменті, на двох інструментах у заданій манері.
5. Бібліотека правил та інструментів (Rules and Tools) дозволяє диференціювати
необхідні модулі при самостійному створенні стилю або його модифікації.
6. Функція Result Viewer призначена для перегляду результатів.
7. Панель Master Controls призначена для створення різних варіантів виконання
(опрацювання фактурних прийомів для досягнення виразного, осмисленого фразування
та інтонації, темпоритму, динаміки, артикуляції тощо)
8. Модифікація стилів.
9. Створення власних стилів виконання.
Зупинимося на евристичній навчальній музичній комп’ютерній програмі “CarryА-Tune” [12], розробленій колективом вітчизняних програмістів фірми Vimas
Technologies. Дана програма містить фортепіанну клавіатуру, може використовуватися
для практичних занять з вокалу та поєднувати фортепіанну партію з вокальною.
Крім того, у програмі запропоновані варіанти піаністичних прийомів для
самостійної роботи над різними видами фактури із системою зворотного зв’язку у
режимі реального часу. Розглянемо декілька варіантів роботи над фактурою.
Варіант І. Акордова фактура. При роботі над даним видом фактури увага
акцентується на одночасному та витриманому у межах певного темпу відтворенні усіх
звуків в акорді. Для цього використовується метод звукового розчленування акорду:
спочатку кілька разів видобувається верхній звук п’ятим або четвертим пальцем (у
партії правої руки) – глибоко, насичено, щоб увага концентрувалася на верхній частині
зап’ястя при натисненні клавіші, потім виконується акорд із збереженням гучності й
відчуттям опори в руці, яке було віднайдене при виконанні попередньої вправи.
У багатозвучних акордах, які виконуються на piano, увага концентрується на
активізації слухового контролю за якістю звуковидобування. Для уникнення в’язкості
в акордових репетиціях пропонується визначити каркас тканини – тобто акцентовані
акорди, які є ніби опорними точками і акорди, що минають, які виконуються легко. Це
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дає можливість розподілити центр тяжіння та звільняє руку від скутості та стомленості.
При виконанні октавних послідовностей, особливо хроматичних, рекомендації
стосуються зайвих рухів, які необхідно звести до мінімуму, рух повинен відбуватися
шляхом уявлення, аналогічного ковзанню пальців клавіатурою. При цьому пальцева
активність сприяє звільненню руки від зайвої напруги.
Варіант ІІ. Поліфонічна фактура. У даній програмі запропоновані декілька
прийомів роботи над поліфонічною фактурою: виконання на інструменті і
сольфеджування кожного голосу окремо; виконання різних пар голосів (сопрано –
тенор; сопрано – альт; сопрано – бас; бас – тенор; бас – альт; тенор – альт). Один з
двох голосів виконується на інструменті, а інший – на комп’ютері. При
чотириголосному викладі музичного матеріалу – три голоси, узятих довільно в
різних поєднаннях, виконуються однією рукою, визначеною у тексті аплікатурою,
з якою вони увійдуть у комплекс твору; виконання одного – трьох і більше голосів
з одночасним сольфеджуванням одного з інших голосів; виконання всього
комплексу голосів з динамічною диференціацією одного з них і нівелюванням
інших.
Варіант ІІІ. Мелодичні фігурації й гамоподібні послідовності. При
опрацюванні мелодичної фігурації ключовим завданням є досягнення єдності ліній
музичного твору. Труднощі, які виникають, пов’язані з підкладанням одного пальця.
Найпоширенішим, у даному випадку, є прийом виокремлювання відрізка пасажу з
точним збереженням аплікатури, де відбувається підкладання або цілого епізоду.
Варіант IV. Гармонічні фігурації і арпеджіо. Виконання таких послідовностей,
як і мелодичних фігурацій, потребує єдності ліній. Важливим при цьому є плавне
підкладання одного пальця, оскільки в арпеджіо це становить більшу складність,
ніж при гамоподібному русі. У гармонічних фігураціях, наприклад, у чотиризвучних
групах шістнадцятих доцільно застосовувати прийом виокремлювання, починаючи
з другої шістнадцятої кожної групи, а також більш рельєфно виконувати опорні
звуки – баси. Це сприяє більш легкому опануванню рухом і звільненню руки.
Одними з важливих функцій програми є функції з розвитку так званих творчих
навичок – читання з листа, слуховий підбір, транспонування. Саме читання з листа є
базовою творчою навичкою, яка справляє суттєвий вплив на музичний розвиток в
цілому та виявляється своєрідним алгоритмом до найскладнішої комплексної
проблеми роботи з нотним текстом.
Запропоновані у програмі “Carry-А-Tune” функції надають можливість:
- диференційованого вивчення ритмічного та звуковисотного боку музичного
тексту. Вивчення найпростіших ритмічних формул – ритму додавання, пунктирного
ритму, оберненого пунктирного ритму та створення на їх основі нових варіантів;
- відтворення варіантів метроритмічних послідовностей;
- складання та відтворення декількох варіантів «відповіді» на запропоноване
ритмічне «запитання»;
- метроритмічної організації запропонованої звуковисотної послідовності із
наступним записом;

- створення чотиритакту на основі зразків запропонованих вправ в іншому
розмірі (одержавши як зразок запропоновані вправи, створити на їх основі
чотиритакт в іншому розмірі);
- запису ритмічного малюнка почутого чотиритакту (мелодії, мелодії та
акомпанементу);
- підбору варіантів аплікатури до запропонованих послідовностей із
наступним виконанням їх від білих та чорних клавіш кожною рукою поперемінно,
а потім разом з мінімальним візуальним контролюванням;
- заповнення відсутнього фрагменту мелодії відповідно до власних музичних
уявлень (на основі внутрішньоладового слуху);
- здійснення слухового підбору мелодії від заданого звуку з подальшим її
транспонуванням у запропоновану тональність та нотною фіксацією.
Наведені функції програми реалізуються у режимі реального часу з
системою зворотного зв’язку.
Крім того, для опрацювання вокальної партії функції програми передбачають
освоєння різноманітних розспівів, вправи контролювання якості звучання голосу
при виконанні партії тощо.
Програма включає функцію запису, при цьому варіанти вокальної партії
фіксуються та відтворюються як без акомпанементу, так і з ним у режимі
реального часу.
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Можливості програми дозволяють вносити зміни в тривалість певних
звуків, ліквідовувати сторонні шуми, а також вносити корективи в тембральні
характеристики партії. Крім того, у програмі здійснюється регулювання
надмірно гучного або, навпаки, надмірно тихого звучання, високого або
низького при візуальному представленні необхідного результату.
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Важливо зазначити, що дана програма дозволяє створити динамічний план
фрагментів або концепцію цілого твору, опрацювати індивідуальні особливості окремих
партій, акомпанементу, виконавських деталей, темпових характеристик тощо.
Проведений нами аналіз інтелектуальних алгоритмів вищенаведених евристичних
музичних комп’ютерних програм дозволяє надати їм визначення інтелектуальних
навчальних систем, які здатні заповнити недостатність власних знань, досвіду, інтуїції
у процесі індивідуальних занять.
Література:
1. Бондарев В. Н. Искусственный интеллект : учеб. пособие для вузов / В. Н. Бондарев,
Ф. Г. Аде. – Севастополь : Изд-во СНТУ, 2002. – 615 с. 2. Гаврилова Т. А. Базы знаний
интеллектуальных систем / Т. Гаврилова, В. Хорошевский. – СПб. : Питер, 2000. – С. 10–38.
3. Гаврилова Т. А. Разработка экспертных систем / Т. А. Гаврилова, А. П. Частиков. –
СПб. : Питер, 2003. – С. 25–47. 4. Дыс Л. Исследование проблем музыкального мышления:
перспективы компьютерной реализации / Л. Дыс // Музыкальное мышление : проблемы
анализа и моделирования : сб. науч. трудов. – К., 1988. – С. 30–37. 5. Логический подход к
искусственному интеллекту : от классической логики к логическому программированию /
пер. с фр. А. Тейз, П. Грибомон, Ж. Луи и др. – М. : Мир, 1990. – 432 с. 6. Реальность и

270

271

ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗО-ТВОРЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ЖАНРІ ХІ–ХVІІІ СТ.
(на прикладі українського мистецтва)
Михайлова Р. Д.
доктор мистецтвознавства
Київського національного університету культури і мистецтв

ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗО-ТВОРЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ЖАНРІ
ХІ–ХVІІІ СТ
(на прикладі українського мистецтва)
У статті йдеться про формування історичного жанру в українському
мистецтві, його специфіку та особливості образної мови, зокрема чинник реалізму
як головний інструмент нового світобачення.
Ключові слова: українське мистецтво, історичний жанр, символ, алегорія,
реалізм.
В статье рассматривается формирование исторического жанра в украинском
искусстве, его специфика и особенности изобразительных средств, а именно
принцип реализма как главный инструмент нового мироощущения.
Ключевые слова: украинское искусство, исторический жанр, символ, аллегория,
реализм.
The article runs about the features of historical genre in Ukrainian art, it’s especially
features and art means, just a realist principle as a main instrument of new outlook.
Key words: ukrainian art, historical genre, symbol, allegorie, realism.
Проблема формування та образно-змістовного наповнення історичного жанру –
одна з провідних в європейському мистецтвознавстві протягом багатьох десятиліть
[1]. Незважаючи на істотну увагу до даної проблематики, історія формування
історичного жанру в Україні не належить до таких, яка розроблена належним чином.
Найбільшу увагу цій темі приділив свого часу П. М. Жолтовський, якому належить
низка праць відповідного характеру [2]. У той же час, варто відзначити, що матеріали,
опубліковані цим автором, переважно належать періоду 60–80-х рр. ХХ ст. Відтак, не
зважаючи на всю глибину та серйозність опрацювання зазначеної проблеми, вона
потребує перегляду та сучасного переосмислення. Мета даної статті – визначити
особливості формування історичного жанру в Україні на етапах його становлення,
простежити способи образо-творення тощо.
Відомі від античності та середньовіччя твори історичної тематики закріпили свій
жанровий статус лише за доби Відродження. Ознакою приналежності до історичного
жанру стало розкриття смислу зображеної події як вияву її важливих, доленосних
наслідків для історії держави, народу, нації [3].
На межі середньовіччя й Нового Часу, а саме у добу бароко, попит на твори
історичного змісту в Україні сформували суспільні прошарки, пов’язані з ідеями
військової культури давньоруського часу [4; 150–213].
Актуальність та розвиток історичного живопису обумовили об’єктивні суспільно
значимі чинники, характерні в цілому для європейського суспільства цього часу, де
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загальною рисою життя ХVІІ–ХVІІІ ст. було нарощування капіталу та формування
капіталістичних відносин в умовах розкладу феодального укладу, що відбувалося на
тлі численних військових конфліктів та боротьби із загарбниками [5]. На Україні цей
період відзначений боротьбою з іноземними завойовниками та, водночас, активністю
визвольного руху в середині країни. Саме вони знайшли своє відображення у творах
архітектури та мистецтва, які віддзеркалили настрої українського суспільства.
В умовах розвитку мистецтва бароко такі ідеї набули розширеного змісту та
яскравої образної виразності, що знайшло свій вираз у формі світського, тобто не
культового, хоча і сповненого відступів від історичної точності елементів, мистецтва.
Розвиваючись на традиційній основі, виробленій у добу середньовіччя у вигляді сталих
прийомів та художніх канонів, історичний жанр протягом тривалого часу тяжів до
притаманних середньовіччю алегорій, символів та умовностей, крізь які поступово
набував нового бачення історії, об’єктивної конкретності, зорієнтованості на факти,
реальні ситуації та образи. Тенденція до показу соціально значимих явищ, історичних
подій, їх очільників та виконавців, що є суттєвим та визначальним в історичному жанрі,
стали у творах українського мистецтва доби бароко провідними.
Стилістично різні, твори історичного живопису відображали різні художні витоки
і неоднаковий ступінь фахової підготовки їх авторів. Представники різних мистецьких
шкіл демонстрували так само різні форми, манеру, стилі, що впливало на якість творів.
Вже на початку ХVІІІ ст. професійні вимоги щодо історичного живопису регламентували
статути малярських цехів, які власним чином доповнювали офіційні циркуляри, зокрема
“О единой истинной православной вере”, де серед інших викладені вимоги до
історичного твору [6; 229].
В цілому, стилістику історичних творів в Україні визначали два основні суспільні
вектори: перший – демократичні сили та козацько-духовна старшина, що надавали
українському живопису та графіці ХVІІ–ХVІІІ ст. ідейно-тематичної гостроти,
патріотичного звучання; інші – аристократична еліта, українсько-польська верхівка, якій
були притаманні прагнення виявити індивідуальні особисті заслуги, позиціонувати себе
перед державою як неперевершених вояків, полководців, визволителів. Представники
вищої шляхти, магнатства, католицьких чернечих орденів, духовенства, вони пишалися
своїм давнім аристократичним походженням, богообраністю, переможністю у битвах,
що виявлялося у прагненні до самозвеличення, неприродної героїзації, уславлення і
надавало творам мистецтва характерного шляхетського спрямування та помпезності.
Про витоки першого – демократичного напряму історичного живопису, свідчить
поява досить різноманітних в ідейному та художньому сенсі творів графіки та живопису,
що демонструють взірці книжкової гравюри, графічного малюнку, іконопису, декору
на тканині прапору ХVІ – початку ХVІІ ст. [7; 230].
Виникнення та розвиток композиційних схем з елементами, притаманними творам
історичного жанру в першу чергу було пов’язане із графікою.
Незважаючи на те, що оригінальні малюнки здебільшого не збереглися, згадки
про них досить численні, як зокрема, кольоровий малюнок, створений розщепленим
пером у вигляді мініатюри, з характерним, історико-документальним сюжетом
“Освячення корогви” з архієрейського служебника 1665 р. Лазаря Барановича із
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Новгород-Сіверського монастиря. На ній під прапором зображено поважних старих
козаків, які пройшли великий героїчний бойовий шлях під проводом гетьмана Богдана
Хмельницького з булавою, ім’я якого стало символом визволення українського народу
від іноземного поневолення. Примітно, що він зображений замість діючого, але не
популярного тодішнього гетьмана Івана Брюховецького. Історичну реалістичність події
підкреслює архітектурний інтер’єр, який відповідає внутрішньому простору собору
Новгород-Сіверського монастиря, зруйнованого наприкінці ХVІІІ ст. Дотримуючись
традиційних схем, автор допускає певні огріхи в перспективі, але водночас, виявляє
спостережливість справжнього реаліста у відтворенні побутових деталей, обрядового
одягу, психологічного стану діючих осіб, загального піднесення під час урочистої
літургії.
Історичний зміст мають також авторські твори – рисунки-нотатки голландського
художника А. Вестерфельда, очевидця тогочасних подій. І хоча вони не мали прямого
впливу на мистецькі твори, характерною є тенденція до документування певного фактажу
у формі малюнку, важливого у якості художнього матеріалу.
Своєрідну групу творів складають книжкові ілюстрації – дереворити до “Віршів
на жалосний погреб…” Касіяна Саковича 1622 р., присвячених урочистому похованню
Петра Конашевича-Сагайдачного. Сповнені народно-патріотичного змісту гравюри
”Віршів”, хоча й не об’єднані спільним сюжетом, відтворюють історичну панораму
подій у вигляді взаємопов’язаних частин, які унаочнюють два зображення героїв та
одна багатофігурна сцена. Разом вони передають моменти славного життя улюбленого
народом гетьмана. Одна з гравюр містить його зображення, що можливо повторює
домовинний портрет [8; 44–45], який однак перетворено на монументальний образ
видатного історичного діяча, козацького проводиря, оспіваного у народний піснях вояка,
“лицаря степу”.
Героїко-символічний образ втілює ще одна гравюра, на якій зображено козака з
мушкетом на плечі. Ці емблематичне зображення як уособлення вояцтва війська
запорізького, відтворювали на фронтонах будинків, військових прапорах, печатках.
У свою чергу, гравюра “Здобуття Кафи” у вигляді динамічної батальної сцени,
розкриває відомі історичні події. В 1616 р. біля Кафи (нині Феодосія), де знаходився
головний невільницький ринок, за участі гетьмана Сагайдачного українські козаки
знищили турецький флот та визволили багато невільників. На гравюрі на тлі стіни
турецької фортеці козацькі “чайки” атакують галери ворогів, захопивши турецькі кораблі,
які стояли у затоці та висаджують десант. До мурів фортеці приставлені драбини, по
яких піднімаються відчайдухи-козаки.
За певного лаконізму та спрощеності, гравюрі притаманна реалістичність,
безпосередність, живість художнього відтворення. Епічна простота споріднює її з
історичними оповідями про те, як гетьман “многи тогды з неволи христіян свободил”.
У живописі реалістичне зображення представницьких осіб – українських гетьманів,
козацької старшини, а також досить часто і московських царів, відомих суспільногромадських діячів того часу, знаходило спочатку своє місце у культово-релігійних
творах.
Так, у широко відомому в ХVІІ – ХVІІІ ст. іконописному творі “Казацька Покрова”,
основу якої складала композиційна схема, запозичена з західноєвропейського мистецтва,

де Богородиця з метою захисту вкриває віруючих своїм плащем, іконографічний сюжет
дозволяв ввести персоналії молільників, яким поставали реальні історичні особи та
діячі. Прохачами-донаторами, посередниками між мешканцями звичайного земного світу
та насельниками “світу горнєго” – святими, постають присутні в іконах з с. Сулимівки,
Новгород-Сіверського, Переяслава “кращі мужи”, відомі місцеві діячі та, на
перяславській іконі, навіть, Петро І із дружиною Катериною. Їх оточують придворні й
козацька старшина. Характерний антураж – архітектурна колонада, яка традиційно
асоціюється з зображенням порталу храму, водночас, конкретизує обстановку, а “хорове”
розташування маси дійових осіб складає враження про представницьке товариство,
верхівку суспільства. Присутність козацької старшини в контексті “реалій” російської
столиці та царського двору відображало певну ознаку часу – входження української
військової еліти у ряди російського “благородного дворянського стану”.
Керівну роль у військових подіях гетьманів та їх перемоги у боях за підтримки
божественних сил підкреслювали зображенням реальних осіб, як наприклад в іконі з
Київщини (др. пол. ХVІІ ст., НМУОМ), де серед молільників зображений гетьман Богдан
Хмельницький з булавою в руці.
Композиційну близькість до “Покрови” з реалістичним зображенням Богдана
Хмельницького мала ікона із січової Покровської церкви у Запоріжжі. На іконі під
божественним захистом Богородиці перебувають запорожці, який відтворено у
характерних, історично правдивих типах-образах, у військовому вбранні, з характерними
зачісками.
З тієї ж церкви походить ще один варіант твору такого ж іконографічного типу,
написаний у народній, наївній манері олійними фарбами (Одеський історичний музей).
Для колористичного рішення цього твору є характерним поєднання темно-зеленого
тла та чергування украплень червоних та світлих кольорових плям, а композиції –
розташування ярусами. Її складають: верхній ряд – Богородиця з омофором в руках в
оточенні найбільш шанованих на Запоріжжі святих – воїтеля-архангела Михаїла та
захисника-охоронця Миколая на тлі небесних хмарин; середній ряд – по центру –
зображення картуша з військовою арматурою – прапорами, булавами, шаблями,
гарматами, літаврами; нижній – постаті січовиків у військовому одязі та із зачісками
“оселедцями”, які замикають композицію з правої та лівої сторони.
У такому творі історична подія утілювала коло релігійних, етичних, філософських,
політичних ідей.
Крім “Покрови” використовувалися й інші іконописні композиції, наприклад,
“Воздвиження”, до яких належать взірцці з с. Гряда та з с. Ситихів на Львівщині. Так,
монументальну за композицією ікону “Воздвиження” з с. Ситихів, відрізняє
врівноважена композиція, де по обидві сторони від уміщеної у центрі групи святителів
з хрестом, знаходяться реалістичні зображення провідних діячів того часу – царя Івана
Олексійовича, гетьмана Івана Самойловича, митрополита Гедеона-Святополка
Четвертинського. Їх оточують численні учасники історичної події з числа тодішнього
українського суспільства – десятки характерних постатей та облич знатних і посполитих,
козацтва, міщанства. На думку деяких дослідників, на іконі символічно було
представлено або церковного собор 1686 р., який вирішив справу об’єднання
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української та російської церкви, або суспільно-політичну ідею щодо зміцнення
громадської самосвідомості [9; 238].
На деяких іконах зустрічаємо зображення представників окремих станів
українського суспільства, що у загальному контексті даного іконографічного типу є
також важливим подоланням старої схеми у відповідності до тогочасних реалій та
відчуття історичності буття. Досить часто вони є учасниками подій, що розгортаються,
за прикладом ікон із зображенням представників вищих верств типу “Покрови”.
Показовими у такому сенсі є зображення міщан-купців на іконі ”Всіх сумуючих радість”
з Покровської церкви м. Новгород-Сіверського першої половини ХVІІІ ст. На
передньому плані привертає увагу постать міщанина в довгій блакитній киреї, з мужнім
засмаглим обличчям. Поруч не менш колоритна постать літнього бородатого чоловіка.
Фоном їм слугує широкий гірський пейзаж, який підкреслює реальність події, а колорит,
побудований на поєднанні золотистих, вохристих, брунатних й блакитних тонів надає
картині колористичної закінченості.
Аналогічні ідейно-змістовні та образно-композиційні тенденції були притаманні
й живопису на тканині, який репрезентують нині специфічні взірці у вигляді мальованих
військових прапорів.
Зазвичай військові прапори виконували серійно, практично за однією виробленою
схемою. Водночас, для кожного знамена знаходили елементи, які надавали йому
оригінального неповторного вигляду. Відтак військові інсигнії серії з чотирнадцяти
прапорів Запорізької Січі, виготовлена між 1769–1774 рр., не має двох тотожних взірців.
Так, головний запорізький “клейнод” – великий січовий прапор з червоного шовку,
датований 60-ми або 70-ми рр. ХVІІІ ст., прикрашає олійний живопис, засобами якого
відтворено композицію, присвячену відомій темі небесного захисту та божественної
допомоги запорізькому воїнству. Емоційна, сповнена життя картина є однією з
найвизначніших пам’яток старого українського історичного живопису. Її характеризує
підкреслено різкі колористичні зіставлення, де плями холодного червоного, білого,
синього, жовто-зеленого створюють несподівану кольорову гаму, відповідну
патетичному напруженню композиції. Її найбільша частина належить реалістичному
зображенню великої групи запорожців в урочистих військових шатах, які знаходяться
на двоповерховій галері, оснащеній гарматами. На передньому плані виділені дві постаті
у квітчастих жупанах, з яких на тлі галери брунатного кольору з рожевою кармою,
найбільше виділяється постать біля щогли у блакитному жупані. Як очевидно, це
представники старшини. Їхні підняті догори щільно поголені голови з “оселедцями”,
вусаті обличчя, динамічні пози, експансивні темпераментні жести свідчать про
схвильованість надзвичайною подією – явленням Христа у супроводі патрона
військовиків архангела Михаїла. Примітно, що відповідний сюжет у вигляді легенди
записав І. Галятовський, у зв:язку ціз чим він увійшов до збірки у “Небі новому”, виданій
у Львові ще 1665 р.
До цього часу сюжети з “Неба нового” І. Галятовського також потрапляли до
мальованих композицій прапорів. Так, на двох батальних картинах, відтворених на
українських військових прапорах кінця ХVІІ ст. зображено сцени битви греків-візантійців
з готами, де групи ворожих військ, зокрема кіннотників, відтворено в умовно античному

одязі та зі зброєю. За легендою перемога греків, була отримана внаслідок чудотворного
втручання Богородиці.
Серед інших зображень на військових прапорах – образи святих Георгія та Михаїла
– покровителів війська, державні герби, алегоричні та символічні зображення, які своїм
змістом стверджували мужність, вірність, почуття товариства, натякали на ті чи інші
обставини й умови військового життя тощо. На прапорі кошового Петра
Калнишевського було розміщено шість емблем, у яких були відтворені алегорії у
вигляді трьох червоних каменів – символів життєвої сили та хоробрості з написом між
ними: “Основаніє непоколебимо“, трьох червоних полум’яніючих сердець –символу
ревносних християн, з написом: “Єдиною добродетелію торжествуют”, трьох ключів –
символів Царста Небесного, перев’язаних червоною стрічкою з тестом: “Союз
украшеніє єдино“, місяця – символу людської долі, простреленого трьома червоними
стрілами, що утілюють енергію, цілеспрямований порядок, з сентенцією “Еще трудам
не конец”, трьох золотих монет, символів земної слави та багатства, і написом: “Сими
все бывает”, трьох мечів – символів влади, лицарства, сили духа, встромленими кінцями
у землю й у місці перехрещення, переплетені зеленим вінчиком, з поясненням –
“Украшеніє і защищеніє в брані”.
В уявленні низового товариства запорожців військові прапори – “клейноди” були
невідривно пов’язані з запорізькими степами, зі усім козацьким життям. Їх високе
шанування позначилося на тому, що навіть після ліквідації гетьманщини козацькі прапори
зберігалися у храмах, де вони часто залишалися аж до початку ХІХ ст. Такі відомості
стосуються низки прапорів у соборах міста Чернігова та деяких прилеглих сільських
церков, Полтавщини тощо [10; 153–157].
Так, у церкві с. Солошине Кобеляцького повіту на Полтавщині зберігали два
козацьких прапори на білому гарнітурі із зображенням гербового одноголового орла,
з двома зеленими лавровими вінками в лапах та вензеля цариці Катерини ІІ під короною.
Орел символізував перемогу, відвагу, духовне піднесення.
У церкві с. Скоробагатьки Лохвицького повіту знаходився козацький прапор, на
якому з одного боку був оточений арматурою рокайлевий картуш з постаттю козака, а
з другого – два ангели, які увінчували хрест пальмовими гілками, символом перемоги,
воскресіння й безсмертя. Зображення на прапорі доповнював віршований напис, змістом
якого є сентенція про спільність рис служіння Господу Ісусу та військової служби.
З того ж с. Скоробагатьки походив прапор, який згодом потрапив до експозиції
Київського історичного музею. Він мав шовкове блакитне полотнище, на якому в
рокайльному картуші вміщені козацький герб – постать козака з рушницею і картуш із
зображенням руки з хрестом. Такий символ означав божий захист, передання духовної
та фізичної енергії.
Очевидно, прапори із с. Скоробагатьки належали до серії сотенних прапорів,
зазначених у відомостях по лубенському полку. У 1758 р. був приготовлений “абрис”
для сотенних прапорів цього полку з “національним гербом” – козаком з рушницею в
рокайлевому картуші – з одного боку та полковим у вигляді руки з пірначем – з другого.
Художніми якості відзначався прапор Домонтовської сотні Переяславського
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полку 1762 р., мальований золотом по левкасу, покладеному на блакитне шовкове
полотнище, який знаходився до 1941 р. у Чернігівському історичному музеї. Це
“знамено” прикрашене пишним барочним картушем з зображенням козака-піхотинця з
рушницею на плечі – одне з найвдаліших втілень цієї знаменитої емблеми, вперше
утіленій у вищезгаданих “Віршах” К. Саковича. Оскільки рисунок і напис осипалися,
художник М. Касперович зробив прорисовку по слідам старого малюнка, нині відому
за публікаціями у низці видань.
Відтворення у зазначених іконографічних композиціях суспільно значимого змісту
сприяли їх поступовому перетворенню із творів суто релігійної тематики на історикобатальну, світську картину. Їх перегляд показує все більш виразні ознаки нового, де
ієратичну субординацію замінює живий рух, умовність – наближення до реалій життя,
схематичність – драматизм дії, уніфікованість рис зовнішності – підкреслення
індивідуальності. Ці нововведення стали тими рисами, які свідчили про формування
форми історичних та історико-батальних творів. Їх основою, були реальні матеріали,
отримані у вигляді життєвих спостережень, а аналіз сприяв більш високому рівню
художньої обробки – типізації та узагальненню. Реальні тогочасні події, якими була
насичена боротьба українського народу зі степовиками та турецько-татарськими
загарбниками, її загострення в другій половині ХVІІ ст., відіграли важливе значення
для формування історичного жанру.
Нове явище українського образотворчого мистецтва, твори історичного жанру,
сформувалися не одразу: вони були продуктом довготривалого шляху розвитку картини,
її змісту, форми та призначення. Етап ХVІ – першої половини ХVІІІ ст. в Україні відіграв
важливу роль на шляху осмислення історії як провідної теми мистецтва.
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– К. : Мистецтво, 1981. – 369 с. 9. Жолтовський П. М. Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст./
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историческая живопись середины ХІХ ст. / В. Зименко. – М. : Искусство, 1970. – С. 287 с.;
Ракова М. М. Русская историческая живопись середины ХІХ ст. / М. М. Ракова. – М. :
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П. М. Жолтовський. – К. : Мистецтво, 1972. – 132 с.; Жолтовський П. М. Український
живопис ХVІІ–ХVІІІ ст. / П. М. Жолтовський. – К. : Наук. думка,1978. – 326 с.; Жолтовський П. М.
Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІІ ст. / П. М. Жолтовський. – К. : Наук. думка,
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Искусство, 1962. – 237 с. 4. Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЗБІРНИКА
Статті повинні відповідати вимогам ВАК України. Статті з
використанням комп’ютерного українського перекладу не
приймаються.
Оформляються статті таким чином:
- коректорський варіант: на папері формату А4, шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, праве –
20 мм, ліве – 20 мм на якісному папері;
- електронний варіант: на дискеті 3,5 або CD Word 97–2003, без нумерації
сторінок;
- обсяг наукової статті – 7–14 сторінок.
У правому кутку – напівжирним курсивом прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада та контактний телефон (повністю).
Посередині через два інтервали великими літерами – заголовок статті. Далі
– анотація та ключові слова (3–4 речення українською, російською та
англійською мовами). Ще через два інтервали – текст, вирівняний за
шириною.
Список літератури (не більше 15 джерел) подавати в кінці тексту з
підзаголовком: “Література”.

Культура і мистецтво у
сучасному світі
Наукові записки КНУКіМ
Збірник наукових праць
Випуск 13
Редактор-упорядник Безклубенко С.Д.
Редактор Мозирко Г.М.
Комп’ютерне забезпечення
Кузнєцова А.В.

Стаття повинна мати наступну структуру:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означувана стаття;
- формулювання мети статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямі.

Матеріали, що не відповідають вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної
комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліку ВАК України”, не будуть надруковані.
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