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Корсакова, Дж. Россіні з’являються перші твори композиторів республіки – «Купало»
А. Вахняніна, «Золотий обруч» Б. Лятошинського, «Кармелюк» В. Костенка, «Розлом»
В. Фемеліді, «Яблуневий полон» О. Чишка, «Вибух» Б. Яновського, балети «Пан
Каньовський» М. Вериківського, «Вогонь над Гангом» Б. Яновського, присвячені
відображенню радянської сучасності [4; 5].
У досліджуваний період відбувалось формування основного напряму театральнодекораційного мистецтва – «конструктивізму». На його засадах кращі театральні
художники того часу В. Меллер, М. Комар, Б. Косарев, А. Петрицький, О. ХвостенкоХвостов, О. Тишлер створюють яскраві колоритні конструкції, які розкрили широкі
можливості освоєння сценічного простору, створили узагальнений і виразно-зоровий
образ вистави [7; 130–131].
Активними експериментальними пошуками в сфері виконавства, сценографії,
сміливими інтерпретаторськими знахідками стосовно побудови музично-театрального
дійства позначена й діяльність державних робітничих оперних театрів (ДРОТ). На сценах
цих театрів, поряд із формалістичними, відверто експериментальними постановками
таких опер, як «Лід і сталь» В. Дешевова, «Білий рейд (Прорив)» С. Потоцького,
«Північний вітер» Л. Кіршона, «Джонні награє» Є. Кнешека, «Машиніст Гопкінс»
М. Бранда були і суто реалістичні «Борис Годунов» М. Римського-Корсакова, «Русалка»
О. Даргомижського, «Євгеній Онєгін» П. Чайковського та ін. [2; 467].
Важливим завданням на шляху творення національної оперної культури було не
тільки ознайомлення широкого громадського контингенту із добутками європейської,
української та російської оперної спадщини, але й залучення його до цього процесу. У
зв’язку з цим оперно-балетні колективи республіки встановлюють творчі контакти з
робітничими колами. Від початку своєї діяльності в театрах республіки була
запроваджена абонементна система. Окрім щоденних вистав на сценах оперних театрів
влаштовувалися вистави в робітничих клубах республіки. Зокрема, показовим є той
факт, що в робітничих клубах Харкова, Києва та Одеси після оперно-балетних вистав
проводилися конференції глядачів, на яких обговорювались нові вистави, репертуарні
плани тощо [8; 49].
Мистецькі пошуки 1920-х років дали українському оперно-балетному театру ряд
самобутніх диригентських, режисерських, акторських та балетмейстерських талантів.
В лоні цих театрів розкрилася багатогранна режисерська творчість В. Вільнера,
Я. Гречнєва, Й. Лапицького, В. Манзія, диригентський талант В. Бердяєва, О. Брона,
А. Маргуляна, О. Орлова, Л. Штейнберга. Поруч із фундаторами національного опернобалетного мистецтва Ю. Кипоренком-Доманським, М. Литвиненко-Вольгемут,
М. Микишею, О. Петляш, М. Соболем, В. Старостинецькою, П. Цесевичем працювала
талановита молодь – М. Бем, О. Бишевська, Б. Бобков, І. Бронзов, І. Воликівська,
З. Гайдай, М. Гришко, С. Данченко, Б. Златогорова, О. Колодуб, А. Левицька, О. Ропська,
О. Уляницька та ін. [8; 62].
Отже, мистецькі пошуки провідних музично-театральних колективів 1920-х років
абсолютно різних за своїм мистецьким спрямуванням, перебуваючи у пошуку
справжнього мистецького обличчя, конкуруючи між собою, збагатили загальну палітру
української художньої культури яскравим розмаїттям видів і форм, орієнтуючись на
європейські світоглядні тенденції.
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В. Ярошенка та ін. митців) виразно свідчить про прагнення Л. Курбаса європеїзувати
репертуар і стиль акторської гри, ввести в національну театральну практику кращі
досягнення європейської, української театральної культури [1; 60–61].
Друга половина 1920-х років була важливим етапом становлення та перших ідейнохудожніх досягнень українського радянського оперного театру. Ці роки національного
відродження позначені розвитком диригентського, режисерського, акторського
мистецтва, пошуками митців у галузі творення нового репертуару.
Як відомо, міцну базу для постійної діяльності державних оперно-балетних театрів
було засновано в республіці протягом 1925–1926 рр. Театри з повним професійним
складом на базі існуючих колективів були організовані в Харкові, Одесі та Києві.
Відповідно до вимог радянської доби, з метою охоплення та широкої популяризації
оперно-балетного мистецтва в масах наприкінці 1920-х років були організовані пересувні
державні робітничі оперні театри (ДРОТ) з базами в Луганську, Дніпропетровську та
Вінниці [2; 465].
Становлення українського оперно-балетного мистецтва у другій половині 1920-х
років відбувалось під впливом творчих пошуків українського драматичного театру.
Режисерів оперних театрів республіки, як і їх колег, хвилювала спільна ідейно-художня
проблематика, в основі якої було прагнення виведення національної оперної культури
на широкий шлях європейського розвитку. Підтвердженням цього є вступна промова
режисера Державного драматичного театру ім. І. Франка Г. Юри колективу Київської
державної академічної української опери восени 1926 р. «Ми йдемо з вами пліч-опліч, – проголошував Г. Юра, – шляхом розвитку української національної культури.
Одні й ті ж завдання стоять перед нами, одні й ті ж труднощі в нашій роботі» [8; 51].
З перших днів своєї діяльності оперно-балетні колективи республіки прагнули
до вироблення власного національного оперного стилю, колориту, відродження
українського класичного оперного мистецтва. Для вирішення цих нагальних завдань
оперні режисери звертались за допомогою до режисерів драматичних театрів, які мали
певний досвід у цій справі. Зокрема, режисери Харківської Української Державної
Столичної опери в своїх творчих пошуках орієнтувалися на новаторські постановки
«Березоля», режисери Київської державної академічної української опери – на принципи
режисури Державного драматичного театру ім. І. Франка [8; 51-52].
Відповідно до цього пошуку справжнього мистецького обличчя, в лоні
українських оперних театрів поступово викристалізовувалась багатоманітна тематика,
жанрові форми, стилістичні особливості. В кропіткій праці над інтерпретаціями
класичних і сучасних оперних партитур формувався новий тип українського оперного
актора, справжнього майстра психологічно правдивих вокально-сценічних або
танцювальних образів. Диригенти і режисери українських оперно-балетних театрів
вважали, що саме репертуар формує його виконавську культуру, виховує професійну
майстерність, розкриває артистичний талант. За цих обставин до репертуарних афіш
українських оперних колективів входили твори різних стилів, епох, композиторських
шкіл [8; 79].
На афішах театрів поряд з операми О. Бородіна, Р. Вагнера, Д. Верді, Е. ВольфФерарі, Р. Леонкавалло, М. Лисенка, Д. Меєрбера, В. Моцарта, П. Чайковського, М. Римського-
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ПРО ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРА
ТА КУЛЬТУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У статті розглядається значення поняття «культура» у процесі освоєння
людиною світу, його об’єктивний і суб’єктивний аспект.
Ключові слова: культура, соціально-культурний процес, етнокультурний
(національно-культурний) процес.
В статье рассматривается значение понятия «культура» в процессе освоения
человеком мира, его объективный и субъективный аспект.
Ключевые слова: культура, социально-культурный процесс, етнокультурний
(национально-культурный) процесс.
In the article the value of notion is considered «culture» in the process of mastering
by the man of world, his objective and subjective aspect.
Key words: culture, sotsialno-kulturniy process, etnokulturniy (natsionalnokulturniy) process.
Перш, ніж приступити до викладу матеріалу, необхідно, як велить загальновизнана
методологія наукових досліджень, визначити, принаймні, уточнити чи, бодай, прояснити
головне поняття. Отже, що таке культура?
Дослідниками підраховано, що побутує кільканадцять десятків (за калькуляцією
І.М. Дзюби – близько сорока) або навіть сотень (за твердженням петербурзького
культролога Л. Аріарського, – понад сімсот визначень поняття «культура». Така
кількість дефініцій уже сама по собі є свідченням незадовільності стану справ з цими
визначеннями взагалі, принаймні – неповноти кожного з них. Механічне ж зіставлення
цих різних визачень, їхня, так би мовити, «арифметична сума», також не дає задовільного
результату – бажаного повноти й точності.
Для підтвердження щойно написаного наведемо «визначення» поняття «культура»
в одному з енциклопедичних довідників: «Культура (від латинського culturа –
обробіток, вирощування, леліяння, виховання, розвиток, планування) – історично
визначений рівень розвитку суспільства (1), творчих сил і здібностей людини (3),
виражений у типах і формах організації життя та діяльності людей, а також у створених
ними матеріальних та духовних цінностях. Термін (?) культура вживається для
характеристики (1) цілих епох у розвитку людства (кажуть: антична культура), певних
суспільств (буржуазна культура), народів (російська, українаська культура), (2)
специфічних сфер діяльності людей, (3) їхнього життя (культура побуту, культура
спілкування), а також у вужчому розумінні як (2) сфера духовного життя людей (наука,
література, мистецтво, релігія, філософія тощо)”.
…Ситуація нагадує зміст відомої давньоіндійської притчі про слона та кількох
сліпців. Один нібито помацав ногу й каже, що слон подібний до колони, другий вчепився
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діяльності національні митці вбачали у виведенні української культури з провінційного
стану на європейський шлях розвитку, в утвердженні національного стилю, популяризації
української художньої спадщини серед широких верств населення. Характерною
ознакою буття молодої генерації митців було відображення ідеологічного стану епохи,
експериментальний пошук нових виражальних засобів і форм.
Розвиток української художньої та її складової музично-театральної культури
відбувався у складній ідейно-творчій боротьбі національних традицій дожовтневої пори
та новаторського пошуку молодих творчих сил, які були відображенням ідеологічного
клімату комуністичної епохи. Мистецькі пошуки 1920-х років відобразились у
діяльності різностильових літературних угрупувань «Гарт», «Жовтень», «Плуг»,
«ВУСПП», «Молодняк», «Аспанфут», «Комункульт», «Авангард», художніх асоціацій
«АХЧУ», «АРМУ», які, конкуруючи між собою, створювали нові форми, жанри й види
національного мистецтва.
У період українізації час яскравого розквіту переживало українське театральне
мистецтво. Театральні колективи республіки, абсолютно різні за своїм мистецьким
спрямуванням, збагачуючи репертуар зразками національної, світової класики,
сучасними виставами, прагнули творити мистецтво, яке б відповідало вимогам світових
стандартів. Зокрема, окрасою репертуару історико-побутового театру ім. М. Заньковецької,
заснованого у 1920 році на базі Державного народного театру на чолі з видатним
майстром сцени, режисером П. Саксаганським, залишались твори українських митців:
«Гайдамаки» Т. Шевченка, «97» М. Куліша, «Чорна рада» С. Черкасенка, «Лихоліття»
Г. Хоткевича. У цей час до репертуарної скарбниці театру увійшли п’єси європейських
та російських драматургів: «Мірандоліна» К. Гольдоні, «Примари» Г. Ібсена, «Тартюф»
Ж. Мольєра, «Розбійники» Ф. Шиллера, «Мазепа» Ю. Словацького, «Отелло» В. Шекспіра
тощо [9; 24].
Національні театральні традиції в дещо іншому напрямі продовжує Державний
драматичний театр ім. І. Франка на чолі з Г. Юрою. Принципом його режисерських
пошуків був обраний психологічний реалізм, який раніше панував на українській
театральній сцені. З ним були тісно пов’язані особливості тематики, жанрові форми,
принципи режисури, драматургії, сценографії, виконавства тощо [9; 27].
У 1922 р. розпочало свою діяльність мистецьке об’єднання «Березіль» Л. Курбаса.
Засноване на базі «Молодого театру», воно продовжило творчо-стильові пошуки
пореволюційних часів. Це об’єднання було унікальним за своєю сутністю. «Березіль»
об’єднав понад 250 представників театральної інтелігенції республіки, серед яких
Д. Антонович, Б. Балабан, А. Бучма, Л. Гаккебуш, Й. Гірняк, Д. Демуцький, Н. Ужвій,
М. Крушельницький, І. Мар’яненко, А. Сердюк, І. Стешенко, В. Чистякова та ін., які
основою своєї діяльності вбачали виведення українського театрального мистецтва на
світовий рівень [1; 60].
До складу «Березоля» увійшли творчі майстерні, лабораторії, комітети, теоретикотворчі станції, які розробляли нові методи режисури та системи акторської гри,
досліджували різноманітні аспекти театрального мистецтва. Стильове розмаїття
репертуару «Березоля» (п’єси В. Гюго, Г. Кайзера, П. Меріме, Е. Сінклера, В. Шекспіра,
Ф. Шиллера, В. Винниченка, Остапа Вишні, М. Йогансена, М. Куліша, М. Хвильового,
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детермінантою національно-визвольної боротьби українства за державне відродження,
у реалізації якої вагому роль відіграли органи державної влади, «Просвіта», діячі
культури та мистецтва, які основою своєї діяльності вважали національну ідею, а мету
існування вбачали в розгортанні національно-культурного будівництва [6; 253].
У період відродження української державності спостерігається духовне
піднесення нації, що знайшло своє втілення у розбудові національної художньої
культури. Підсумком діяльності державних органів влади, членів «Просвіти», діячів
культури та мистецтва стало започаткування ліквідації неписьменності серед дорослих,
створення національної системи освіти, закладення основ національної науководослідної роботи, заснування українського книговидавництва, відкриття закладів
культури, що сприяли збереженню документальної та мистецької спадщини нації –
Національної бібліотеки Української Держави, Державного українського архіву,
Головної книжкової палати, Національної картинної галереї, Українського історичного
музею, мережі музеїв різноманітного тематичного спрямування по всій території
держави [1, 27].
На хвилях національного піднесення, відповідаючи на потреби суспільства у
висококваліфікованих мистецьких кадрах, засновується Українська Академія мистецтв,
Театральна академія, Музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка у Києві, Харківська
консерваторія та консерваторія ім. М. Римського-Корсакова харківського
«Філармонічного товариства». Це час розквіту вокально-хорової творчості М. Леонтовича,
О. Кошиця, П. Сениці, К. Стеценка, Я. Степового. В їх творчості яскраво простежується
тенденція до психологізації художнього образу, збагачення драматургії та засобів
виражальної музичної мови у солоспівах, кантатах і хорах. Уся жанрова палітра музичних
творів цих визначних представників національної композиторської школи достатньо
швидко набувала високої професійної майстерності, що наближало її за рівнем до
кращих зразків світової музичної культури [3; 83].
Із 1919 року, з утвердженням радянської влади в Україні, зі зміною державного
курсу відбулось тотальне закріпачення національного культурно-мистецького процесу,
який зазнав свого розквіту у роки державотворення. Цензурним утискам піддано
видавництво книжкової продукції, репертуар театрів, художніх колективів, навчальних
і митецьких установ. Після невдалої спроби зробити знаряддям політичної агітації були
ліквідовані «Просвіти». Натомість їм держава протиставила культурно-освітні
організації «Пролеткульти», діяльність яких носила інше політичне забарвлення і
передбачала масштабне залучення широких верств населення до опанування нової
пролетарської культури [5; 33].
Політика українізації, запроваджена радянським урядом у 1923 р., стала одним
із найважливіших явищ суспільно-політичного, культурно-освітнього життя республіки,
значним етапом в утвердженні національної ідеї, національного самовизначення,
потужним акумулятором розвитку національної культури, оскільки завдяки їй вдруге
після періоду національно-визвольних змагань українська культура одержала державну
підтримку та шанс на відродження [1; 51]. Її розвиток відбувався в умовах ідейнотворчої боротьби національних традицій дожовтневого періоду та новітнього досвіду
молодих творчих сил, що були відображенням революційної дійсності. Мету своєї

за хвіст і вважає, що слон подібний до змії, третій натрапив на бивні й порівнює слона
з мечем тощо. Щодо «пізнання» (ідентифікації!) нашого “слона”, то складність полягає
також не стільки у його величині та складності, скільки у «сліпцях» тобто методології
визначення понять. Простіше кажучи, в надійності «пізнавального інструмента», в ролі
якого виступає слово «культура».
Навряд чи варто доводити, що слово «культура» належить до числа тих, які
вживаються чи не найчастіше. Відтак у переважної більшості людей виникає
переконання, ніби всі добре усвідомлюють і при тому однаково розуміють, що є те
явище, яке означується цим словом. Насправді це далеко не так. На жаль, далеко не всі
ті, котрі вважають, що усвідомлюють, дійсно розуміють, та навіть ті, що розуміють,
багато що при цьому розуміють по-різному.
Справді, на питання «що таке «культура», можна почути трохи здивовану відповідь:
– Як то, «що таке «культура»? – обуриться один. – Культура – це вихованість!
Адже саме про добре вихованиих людей кажуть «культурні», а про невихованих –
«некультурні».
– Культура – це одна з галузей народного господаврства, поряд з наукою,
промисловістю, освітою тощо, – скаже економіст.
– Культура – це спосіб життя цілих народів, – скаже третій. – От існувала первісна
культура, існує ісламська, християнська, або інакше – «східна», «західна» чи й
африканська… А ще існували «антична», «римська». А зараз різні національні культури:
російська, німецька, французька, а у нас – наша, українська, – може пояснити шкільний
учитель історії чи суспільствознавства.
– Культура – це назва однієї з корисних рослин, які культивуються, тобто вирощуються,
для споживання, – пояснить агроном. – Є олійні культури, зернові, бобові тощо.
– Гаразд, – скажемо ми, – це все – окремі види, різновиди тощо культури, а що ж
таке культура взагалі? в цілому?
– Гм.. – почне пояснювати викладач філософії. – Питання не просте! Ще Сократ
зауважив, що дуже легко, наприклад, вказати на якусь красиву річ, але надзвичайно
складно сказати, тобто пояснити, що таке краса, краса взагалі. Складність у тому, що
це абстракція. Такої конкретної речі як краса взагалі чи культура взагалі не існує…
- Як це «взагалі не існує»?..
- Ні, ви не зрозуміли. Не культура «взагалі не існує», а «культури взагалі» не існує…
«Культура взагалі» – це абстрактне поняття, яким означується все те найістотніше, що
характеризує різні конкретні явища, які називаються цим словом…
- Гаразд. Ясно. І як же визначається, як формулюється це «абстрактне» поняття?..
- Ну, знаєте!.. Їх, цих визначень багато…
«Прозорість» слів, або: слово означає те, що воно означує. … Розглянемо
аналогічний, але набагато простіший приклад.. Спробуйте визначити поняття «місяць».
- Місяць – це…, – почнете Ви і тут же (або навіть ще й раніше – перед тим, як
починати своє формулювання) запитаєте: – Про що, власне йде мова? Який конкретно
«місяць» Вас цікавить: «календарний» чи той, що на небі? …
От-от!.. У цьому вся «заковика». Ви не зможете дати визначення одного (єдиного)
поняття «місяць» – його нема й бути не може, бо насправді існують два різні явища, які
називаються цим словом: планета, що є природним супутником Землі, і часова
тривалість в 1/12 року...

210

7

ПРО ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Те, що в генезі ці «явища», а відтак і поняття, між собою певним чином пов’язані
(час люди стали вимірювати зокрема й періодами регулярної появи та щезнення на
небосхилі цього «світила»), залишмо осторонь: у даному разі це малоістотно. Важливо
інше: ми маємо справу не з різними визначеннями одного й того ж поняття, а з різними
поняття, які означуються одним і тим самим словом.
Звідси виходить враження ніби слова «багатозначні» Але це ілюзія. Насправді,
самі по собі слова, так би мовити, «прозорі». Саме тому одне й те саме слово може
означувати різні явища, предмети, як і «назви» (імена) людей. (Імена у людей бувають
однакові, тим часом як люди за своєю сутністю зовсім різні (тому їм привласнюють
ще й прізвища, «батьківство» та інші «титули»). «Значення» слова, його смисл,
створюють не сукупність звуків самих по собі (чи їх писемних знаків – літер), а лише
те, означенням чого вони слугують. Та що можна сказати: слово означає те, що воно
означує.
Смисл імені (nomen,notio) – відтак і зміст поняттю – надає означуваний словом
предмет (denotat). Тому з метою уникнення можливої через «багатозначність» слова
змістовної плутанини – підміни понять – запроваджено своєрідний «запобіжник»:
поняття термін, яким «маркується» вживання слів (і відповідних понять) у чітко й
однозначно установленому значенні.
Після сказаного здається зрозумілим, що підрахунки, про які йшла мова вище,
насправді мають до діла не кількість визначень одного й того ж поняття «культура», а
кількість уживань слова «культура» для означення по суті різних, хоч дещо і
споріднених явищ, тобто різних понять культури.
У зв’язку з цим видається доцільним зробити деяке методологічне узагальнення
щодо «техніки» логічного визначення понять взагалі.
Оскільки цей процес (логічного визначення будь-якого поняття) починається з
підбирання та використання слова – як імені, назви (nomen) – для досліджуваного явища,
кожного разу належить ретельно з’ясувати, звідки походить це слово, що воно означало
первісно, як змінювалося його «предметне наповнення» в процесі його використання в
побуті, професійних діяльностях, наукових дослідженнях тощо, і що саме воно, це
слово, означує тепер. В разі, якщо ним означується кілька різних явищ (понять),
належить обрати те з цих понять, яке найбільш коректне в контексті досліджуваних
явищ, і використовувати його як термін.
Тепер, відповідно до сповідуваної методології, спробуємо з’ясувати, звідки
походить та що означало й означає слово культура.
“Коло”, “колосок”, “колово”, або про українське «коріння» слова «культура».
Насамперед, звернемо увагу на те, що слово культура в латинській мові (cultura) є
віддієслівним іменником. Дієслово ж, від якого утворився цей іменник – colo (основні
його форми: colui, colere, cultum sum) мав і має в латині понад десяток значень:
обробляти, вирощувати, розводити, проживати, мешкати, населяти, турбуватися,
прикрашати насаджувати, шанувати,виявляти увагу, опікуватися тощо.
Тепер замислимося от над чим. Що слово cultura справді латинське, не викликає
жодного сумніву. Та варто було б узяти до уваги, що дієслово colo має глибинний
індоєвропейський кореневий слід. В цьому зв’язку досить пригадати давньогрецьке
найменування хліба –
(аколос) та зіставити його з нашим колос (чи з його
зменшувальною формою колосок), те, друге й третє – із змістом прадавнього
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У статті досліджуються особливості розвитку музично-театральної
культури України у контексті соціокультурних процесів 20-х рр. ХХ ст.
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В статье исследуются особенности развития музыкально-театральной
культуры Украины в контексте социокультурных процессов 20-х годов ХХ
века.Ключевые слова: национальная музыкально-театральная культура,
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The article explores the peculiarities of the development of musical and theatrical
culture of Ukraine in the context of sociocultural process of the 20-th of the XX age.
Key words: national musical and theatrical culture, sociocultural process,
Ukrainian theatre, 20-th XX age.
У процесі національної самоідентифікації на сучасному етапі актуалізуються
питання вивчення особливостей національної культурної спадщини, реконструкції
культурно-мистецьких процесів, вивчення взаємозв’язків традицій і новаторства,
висвітлення творчої атмосфери мистецького минулого. Дослідження українського
музично-театрального мистецтва в контексті національної культурної традиції та в
проекції історичної реконструкції обумовлено інтенсивним пошуком нових
концептуальних засад відродження й розвитку української культури.
Окремі аспекти становлення музично-театрального мистецтва розкриваються в
історико-культурологічних, мистецтвознавчих працях, де окреслюються основні
напрями розвитку театрального мистецтва (Н. Андріанова, О. Красильнікова, Ю. Луцький,
Р. Пилипчук, С. Чорний, Ю. Станішевський, В. Ярхо та інші), досліджуються видожанрова специфіка (О. Зінкевич, Ю. Легенький, С. Овчаренко, С. Тишко, І. Пясковський
та ін.), особливості інтерпретації режисерської й виконавської майстерності (С. Владіміров,
Є. Горович, О. Михайлов, А. Попов, Ю. Станішевський та ін.), а також аналізується
творча спадщина театральних діячів (І. Волошина, А. Новікова, Я. Партола, О. Цимбаньова
та ін.). Проте історико-культурний контекст становлення та розвитку національної
музично-театральної культури в проекції тогочасних мистецьких тенденцій ще потребує
історичного та культурологічного аналізу. Цим і зумовлений вибір теми запропонованої
статті, метою якої є виявлення особливостей розвитку музично-театральної культури
України 20-х рр. ХХ ст. в контексті тогочасних соціокультурних процесів.
Революційні події 1917 р. мали істотний вплив на суспільно-громадське і
культурне життя в Україні. Разом з тим, у 1917–1919 рр. національна ідея стає
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культурно-освітніх закладів, засвідчують життєдіяльність різдвяно-новорічних звичаїв
і обрядів українців та продуктивність їх рекультивації в наші дні.
Таким чином, сьогодні традиційні різдвяно-новорічні звичаї та обряди українців
активно відроджуються у своїх природних формах, відображаючи цінності національної
духовної культури, регіональну й локальну своєрідність народного мистецтва.
Продуктивними є спроби рекультивації українського святкового новоріччя,
здійснені, зокрема, у київському, переяслав-хмельницькому, львівському, чернівецькому
музеях просто неба, «Мамаєвій Слободі», інших музеях, культурних установах та
культурно-освітніх закладах. Уже і предметний світ, специфічна атмосфера, створена в
музеях народної архітектури та побуту, сприяють глибшому емоційному переживанню
традиційного свята, а використання наукових підходів дозволяє переконливо
реконструювати автентичну ритуалістику, розкриваючи її символічний зміст і
невичерпний художній потенціал. Важливою рисою святок, організованих у музеях під
відкритим небом, є функціонування різноманітних майстер-класів, які залучають
широкий загал до активної участі у дійстві, відкривають можливість творчого
самовираження у різних видах народного мистецтва.
Святкове новоріччя, відображаючи духовні запити сучасників, є більше
мистецтвом, ніж ритуалом. Нині активізується закономірний процес нового художнього
формотворення на традиційній основі. При цьому зберігається та обрядова канва, котра
перетворює новорічно-різдвяне дійство на різновид справді народного видовищного
мистецтва – важливу складову сучасної художньої культури України.
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українського прислів’я, що характеризує майновий стан бідняка, та його словесною
формою: “ні кол , ні двора”...
Форма слова “коло” збігається тут з родовим відмінком іменника кіл (кілок) –
“кол ”. Проте первісний смисл його напевне полягає в іншому: в констатації життєвого
становища тих, які зовсім не мали садиби або мали тільки сяке-таке житло, але без
двору (того, що за дверима: по-двір’я) і без того, що за двором – ділянки оброблюваної
землі: власне кол . Поза сумнівом, що саме від первісного означення цього шматка
садибної (оброблюваної) території (кол ) й походить найменування знаряддя його
вигородження (город, огород) – кол (кіл). Водночас, можливо, в процесі певного
просторового віддалення оброблюваної ділянки від помешкання відозмінилося і
значення слова, отримавши тільки просторовий смисл – за, поза... На це виразно
натякають й інші теперішні, насамперед, прийменникові та прислівникові, значення слова
коло – “біля”, “побіля”, “навколо”, “навкруги”, “близько”, “поблизу” тощо, як, зрештою,
і його зміст як геометричного терміна: коло, колеса (порівн.: небо – небеса, очі –
очеса, чудо – чудеса).
Цікавий матеріал для роздумів у цьому зв’язку дають деякі мовно-лінгвістичні
порівняння та історичні реконструкції. Візьмімо для прикладу наш колосок. Це
зменшувальна, лагідна форма іменника колос (грам. множина – колосся. (порівн.: волос
– волосся). Співставимо це слово однозвучними грецькими:
(колос) – зрізаний
(зламаний) вершок,
(аколос) – хліб!..
Пригадайте тепер, як називається у нас традиційна, що перейшла з незапам’ятних
часів, ритуальна страва на похоронах… Щоправда, подекуди її називають нині кутею,
але це вже – вторинне, пізніше наймення, а первісне, відоме й досі, – коливо. Коли
були стерті у народній па’яті смисл та походження цієї назви, друге о для зручності
вимови змінилось на и. Та первісно це, безперечно, було колово – їжа, приготовлена з
«трави» (страва), тобто злаків, що вирощуються на полі (зміна к на п “перетворила»
коло на поле). Колово – у значенні сучасного слова збіжжжя – тим легше піддалося
забуттю, що на зміну йому прийшло інше – хліб (походження якого, на думку Агатангела
Кримського, потребує ще з’ясування, тимчасом як Марія Гімбутас вважає, що походить
це слово від готського hleb [4].
Однак повернемось до трактування культури як явища суспільного життя.
Виникнення культури, або початок історії людства. Отже, існує «безліч»
відповідей на питання, що ж, власне, таке культура. Попри все розмаїття більшість з
визначень мають одну, при тому істотну, спільну рису: вони виходять з уявлення, ніби
культура – це певні надбання, здобутки.
Та от «халепа»: археологи називають культурним шаром будь-які наслідки
життєдіяльності людей. Тобто включають у поняття культури не лише корисні набутки
(знаряддя праці, наприклад, та їх нетлінні залишки), але й геть усілякі покидьки – черепки,
об’їдені кістки, обвуглені рештки багать тощо, – сказати б: “історичне сміття”.
Доводиться, отже, визнати, що культуру характеризують не лише польоти землян на
місяць, але й виготовлена ними хімічна та бактеріологічна зброя, не лише те, що
виставлено в художніх музеях, але й у Бухенвальді та Освенцимі, у Кунейтрі та Прип’яті...
При подібному підході, який, на перший погляд, може видатись шокуючим, поняття
культури втрачає свій ніби напередзаданий аксіологічний (ясна річ, позитивний) смисл.
І справа зовсім не в тому, ніби культура має як позитивні, «світлі», так і «тіньові»,
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негативні, сторони: поняття набуває ніби нейтрального, справді наукового значення.
Культура в найширшому розумінні постає як усе те, що є не лише очікуваним
результатом, але й несподіваним наслідком діяльності людей. Підкреслимо: саме
діяльності, і саме людей, тобто їх суспільної діяльності.
У такому трактуванні поняття культури співпадає з поняттям суспільного (а не
«стадного») життя людей, і вся людська історія постає як історія культури: бо
передсуспільне існування людей належить до їх біологічного буття і становить власне
передісторію.
З огляду на це, заслуговує більш ретельного аналізу саме цей суспільний аспект
поняття культури.
Культура як «продукт», тобто як сукупність матеріальних і духовних
надбань. Коли говорять про культуру, то здебільшого мають на увазі все-таки позитивні
результати цілеспрямованої діяльності людей: насамперед і головним чином, предметні,
речові результати (твори мистецтва, архітектурні споруди, технічні конструкції).
Ми й справді сприймаємо культуру, зокрема мистецтво або техніку, передусім як
величезне зібрання виробів – машин, пристроїв, споруд тощо, як певну скарбницю
технічних, художніх та інших витворів. Перевірте на собі: зауважте, що саме постає перед
вашим внутрішнім зором, коли ви почуєте слово мистецтво. Напевне, це будуть уявлення
(найчастіше – спогади) про якісь бачені картини, фільми, статуї, чувані мелодії тощо.
І все – таки подібне трактування культури як сукупності матеріальних, предметноречових надбань хибне. Не тому, що цілковито позбавлене підстав, а тому що однобічне,
відтак – неповне, значить недостатнє, а строго кажучи – не правильне.
Аби стало ясніше, про що йде мова, наведемо висловлення відомого дослідника
етнонаціональних процесів Л. Гумільова: “Культура – створіння рук і розуму людини –
система жoрстка, хоча замкнута, не здатна до самостійного розвитку. Будь-який
предмет, будучи створеним людиною, набуває форми, яка консервує матеріал: камінь,
метал чи слово або музичну мелодію. Творіння рук людських виходить за межі
природного саморозвитку. Воно може або зберігатися, або руйнуватися” [5; 27].
Якщо так, з цієї точки зору поглянути на справу, то питання про історичну долю
майбуття культури взагалі, і української культури зокрема, не становить особливого
інтересу. Бо й справді, якщо культура, зокрема й художня, наприклад, мистецтво, – це
всього лише твори, то загалом стан нашої національної культури не повинен би викликати
особливого занепокоєння: із збереженням цих скарбів справи у нас виглядають не так
уже й кепсько. Не ліпше, але й не гірше, ніж раніше та ніж у інших країнах сьогодні.
Можна, ясна річ, і небезпідставно, поремствувати на те, що ми не зуміли навіть
зберегти, не те що примножити, багато які наші національні культурні скарби, – це так.
Але сьогодні, хоча й лунають звідусіль аргументовані нарікання на брак коштів для
підтримання у належному стані пам’яток історії та культури, музейних експонатів та й
самих музеїв, ніяка особлива небезпека з цього боку українській культурі не загрожує.
Подібні нарікання завжди були й будуть, як у нас, так і повсюдно у світі. Музеї
наші не тільки не біднішають катастрофічно на експонати, але навіть потроху
збагачуються за рахунок сяких-таких надходжень, зокрема й з-за кордонів... А крадіжки
книг та зухвалі пограбування музеїв як траплялись завжди і всюди, так і будуть надалі
траплятись. Так що з цього боку ніби й нічого не загрожує нашій культурі, отже нації та
її незалежності, зокрема й державній.
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«Спалах Різдвяної зірки», вперше було представлене театралізоване дійство «Жива
шопка». Гості свята мали можливість поколядувати з біблійними персонажами – Йосипом,
Марією та ін., які в цей день «ожили», вдихнути аромат духмяного сіна, побачити живих
тварин, задіяних увертепній виставі, стати не тільки глядачами, а й співучасниками насиченої
програми «У родинному колі», яка 7 січня включала: колядування творчих колективів
Львова; виступи вертепів; представлення українських Різдвяних зірок; зимові ігри,
конкурси, катання на санчатах та на ковзанці; українські забави і традиційні народні танці;
обдарування подарунковими листівками («Послання Новонародженого Ісуса особисто
для Вас»); пригощання смачними пампухами від господаря та господині [9]. Започатковане
в Музеї просто неба різдвяне свято продовжилося у стародавньому Львові, де 8 січня
2013 р. відбулася традиційна «Святкова хода звіздарів» центральними вулицями, а на сцені
біля Оперного театру діяла різдвяна програма: колядування міських фольклорних
колективів, виступи вертепів, естрадних виконавців, презентація зірок від майстрів та
урочисте нагородження звіздарів [9].
Яскраве фольклорно-етнографічне свято «Від Різдва Христового до Йордана»
відбулося 20 січня 2012 р. в Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та
побуту. До програми дійства, котре відображало характерні риси етнокультури цього
регіону України, входили колядки, щедрівки, Меланки, йорданські пісні, розколяда,
сувенірний ярмарок, катання на конях, санках, сноутюбах, а також ритуальна обрядова
ватра і пригощання стравами традиційної буковинської кухні [7]. Того ж дня в Чернівцях
на Соборній площі було відкрито різдвяне містечко. На святковій сцені містечка
виступили музичні колективи міста, зокрема, шоу-група «Вікторія», а члени чернівецької
молодіжної організації «Пласт» подарували гостям справжні «Вифлeємські вогники».
На іншій частині Соборної площі в цей же час вирував різдвяний ярмарок, на якому всі
бажаючі мали змогу під музику аматорських колективів скуштувати традиційні
буковинські страви та зігрітися глінтвейном [7].
Важливу роль у рекультивації традиційного новоріччя відіграють й інші музеї та
культурні установи України. Так, у вінницькому Музеї М. Коцюбинського святкували
Різдво «з вертепом під образами», колядками та смачною кутею. Ще 3 січня 2012 р.
виставкова зала музею «Світлиця» перетворилася у маленьку сільську церкву зі
старовинними іконами, що презентував заслужений майстер народної творчості Іван
Горобчук. А 8 січня урочистість сакрального мистецтва органічно поєдналася з веселим
різдвяним вертепом, у театралізованому дійстві якого взяли участь працівники музею
та всі, хто бажав. Особливістю цієї вистави було те, що, окрім традиційних дійових
осіб, в ній виступав і сучасний персонаж – Бізнесмен, образ якого обігравався у
традиціях народної сміхової культури. Святкові колядки звучали у виконанні ансамблю
«Мальви-Чорнобривці». Із приміщення музею наукові співробітники й гості розпочали
святковий обхід із «Різдвяною Зіркою, Ангелом, а також Дідом Морозом та Снігуркою
по міських закладах культури, зокрема, бібліотеках, торгівельних центрах, аптеках тощо,
вітаючи вінничан і наснажуючи їх народним мистецтвом та святковим настроєм. При
цьому учасники походу і глядачі частували кутю, вареники та цукерки» [6].
Великий різдвяний концерт відбувся 6 січня 2013 р. у музеї Івана Гончара у Києві.
Неповторне звучання автентичних колядок і щедрівок, які прозвучали на цьому концерті,
доніс до широкого загалу телеглядачів канал ТВІ [10]. Ці та інші різдвяно-новорічні
дійства, організовані науковими співробітниками музеїв, культурних установ та
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полінувався, заздалегідь забронював одну з традиційних українських хат або ж місце
за столиком у «Шинку – коса над чаркою», відвідувачі матимуть гарну нагоду провести
Старий Новий рік у родинному колі в атмосфері середньовічної Наддніпрянської
України, тобто послухати справжнісіньких щедрівників, які, співаючи, щиросердно
побажають щастя, радості та достатку» [11].
Зимове свято під назвою «Різдвяне дійство» щороку організовується науковими
співробітниками Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Так,
8 січня 2011 р. до церкви Св. Георгія на території Музею архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини потяглися гурти колядників, які після святкової літургії
розійшлися колядувати по хатах. Дещо згодом всі виконавці та гості свята зібралися
на базарній площі. Під час своєрідного концерту звучали традиційні колядки та щедрівки
у виконанні добре знаних переяславчанам – міських фольклорних ансамблів «Барвінок»,
«Строківчанка», а також «Осіннє золото» з с. Гланишева, фольклорно-етнографічного
колективу «Червона калина» з с. Пилиповичі Бородянського району. Був представлений
і вертеп у виконанні дитячого вокального колективу «Фортуна» із ЗОШ № 7. Як
зазначила газета «Переяславська рада», концерт «Різдвяне дійство перетворився у
«своєрідний екскурс у наше багатовікове минуле» [3]. Цьому значною мірою сприяв
продуманий сценарій свята, котрий в ігровій формі подавав народні звичаї та обряди,
розкриваючи їхній символічний зміст й акцентуючи мистецькі домінанти. Адже такі
завдання були чітко визначені у сценарії, зокрема: «Популяризувати духовну культуру
українців, етнічний фольклор, зберігати традиції спадкоємності поколінь... Ознайомити
гостей свята з фольклорно-етнографічними колективами Центрального регіону України,
...провести майстер-класи по виготовленню традиційного обрядового печива, по
виконанню гуртової колядки, щедрівки, народного танцю. Показати народні ігри та
розваги, гуртові танці» [4; 1]. У вступі до сценарію підкреслюється, що передбачалося
«...не лише популяризувати... і передавати з уст в уста проведенням майстер-класів з
виконання найкращої колядки та... давніх українських танців, а також проводити вивчення,
аналіз та узагальнення» [4; 1]. Науковий підхід було повною мірою реалізовано під час
дійства: задовольняючи естетичні потреби учасників і гостей свята, організатори,
представляючи і коментуючи народні звичаї та обряди, змушували задуматись над їх
символічним змістом, у якому актуалізуються традиційні цінності народної духовної
культури.
Святкування Різдва на території Музею просто неба стало доброю традицією
переяславчан. Учасники традиційних дій при цьому «опиняються в атмосфері
справжнього українського свята» [2], залучаються до чистих джерел народного
мистецтва, щоразу відкриваючи для себе щось нове. Зокрема, у 2013 р. були підведені
підсумки конкурсу «Фестиваль різдвяних зірок», вокальна студія «Фортуна» показала
вертепну виставу «Народження Ісусика»; драматичний гурток «Кредо» здійснив
інсценізацію «Українські вечорниці: як дівчата на долю ворожили, а хлопці наречених
видивлялись»; зразковий показовий фольклорний ансамбль «Ластівка» з села Циблі
провів майстер-клас з виконання старовинних танців «Ойра» та «Краков’як», колись
популярних у Наддніпрянщині [1].
Різдвяно-новорічні дійства, у яких відбивалися регіональні й локальні особливості
звичаїв та обрядів, проводились у роки незалежності і в інших українських Музеях просто
неба. Так, у Львівському музеї народної архітектури та побуту 2013 р. відбувся фестиваль

Загроза чатує з іншого боку. Якщо культура – це всього лише плоди рук та розуму,
“законсервовані”, “закуті” у більш чи менш тривкий матеріал, то вона справді позбавлена
розвитку, отже, й майбутнього. Вона ніби відразу “мертва”, як антикваріат.
Обмеженість, навіть шкідливість! – подібного, загалом звичного, погляду на
культуру як на зібрання творів полягає в тому, що з поля зору випускається чи не
найважливіший аспект культури – сам процес творення культурних цінностей.
Почнемо з того, що культура «результується» не лише в «артефактах» – речових
виробах, «законсервованих» у металі, кераміці, мелодії чи писемних знаках.
Існують, по-перше, віддавна винайдені людьми й інші, більш гнучкі й мобільні,
здатні до видозмінювання, отже, й удосконалення засоби фіксації досягнень історичного
поступу, тобто культури. Це народні звичаї та традиції – безупинний стихійний
етнонаціональний творчий процес, продуктом якого є сама соціальна людина з її цілком
певним усталеним комплексом особливих для кожної спільності почувань, стереотипів
бачення світу та практично-дієвих реакцій, словом культура побутування, успадкована
від попередніх поколінь.
По-друге, культура акумулююється не лише в успадкованих, але й набутих живих
знаннях та вміннях живих людей, як реальний творчий потенціал, що реалізується чи,
навпаки, не реалізується за певних умов.
Культура як процес освоєння людей у світі. Отже, культура – це не тільки зібрання
творінь, це і сукупність певних реальних “живих” людських знань та вмінь, “закодованих”,
“зашифрованих”, що перебувають у “згорнутому” вигляді, мов програми в комп’ютері,
у мозку (розумі) людей; культура, далі, – це незупинний процес взаємообміну, в процесі
якого живі люди збагачують вдосконалюють та поповнюють – свої знання та вміння
шляхом освоєння створеного попередниками і, в свою чергу, власною творчістю
поповнюють, збагачують культурну скарбницю свого народу, в ідеалі – і людства.
Історичний поступ народу (суспільства) відбувається “нормально”, коли ці процеси
перебувають у динамічній рівновазі. Якщо ж ця динамічна рівновага порушується,
виникають кризові явища.
За умови нехтування, забуття створеного попередніми поколіннями, тим більш –
його руйнування, народи поступово втрачають свою етнонаціональну ідентичність і,
отже, гинуть: щезають як особливі історичні соборні індивіди.
Так само, коли виникають труднощі в освоєнні спадщини з причин недостатньої
уваги сучасників до освіти й виховання підростаючих поклінь, турботи про забезпечення
нормальних умов для реалізації творчих потенцій народу: тоді уповільнюється або й
припиняється процес розширеного відтворення культури, настає стагнація, застій,
виродження і, зрештою, також «загибель» нації. Зрозуміло, що мова йде не про фізичне
зникення, а про «відмирання» духовне – через скаламучення самосвідомості народу,
втрату здатності до самоідентифікації, підтримання й утвердження традиційних
національних цінностей – не те, що їх вдосконалення та творення нових.
Так щезли, ніби розтанули, десятки, сотні, коли не тисячі народів.
Колись на межах із землями наших пращурів мешкали готи, потім обри, далі хазари,
печеніги, кипчаки, савромати... Де вони?
Їх нема. Щезли , “аки обри”...
Ясна річ, мова йде зовсім не про поголовне їхнє фізичне винищення. Мова йде
про зникнення цих народів з історичної арени як соборних дійових одиниць, як суб’єктів
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історичного процесу. Біологічні нащадки індивідів, які складали ті етноси, можуть жити
й безперечно живуть сьогодні, в тому числі й серед нас. (Нещодавно в Англії був
виявлений дивовижний факт: один із сучасних ірландців генетично є потомком по
материнській лінії особи, яка жила на тих островах за дві тисячі років до нашої ери!).
Отже, підбиваючи підсумок викладеному, можемо сказати: культура – це процес:
процес освоєння людиною світу: освоєння людьми довкілля та освоєння людей у
довкіллі.
Нагадаємо: “освоєння” людини в світі полягає в тому, що вона робить його
“своїм”: змінюючи, на основі пізнаних закономірностей, дане природою, пристосовує
його до своїх потреб, або (чи разом з тим) змінючи себе (змінює щось в собі),
пристосовується до реальних умов.
Відповідно до цього і загальний процес освоєння, “обживання” людьми світу
(тобто культурний процес) має два аспекти: об’єктивний і суб’єктивний, які знаходять
своє втілення в істотно відмінних результатах (чи наслідках) і які ми можемо теоретично
розрізнити (подумки виокремтити) як дві “течії” в єдиному культурно-історичному
потоці, по суті, два процеси: соціальний та етнонаціональний.
Об’єктивний аспект освоєння людей у світі, або соціокультурний
(цивілізаційний) процес. Соціально-культурний процес – процес освоєння людьми
довкілля, результати якого мають об’єктивний характер і безпосередньо
загальнолюдське значення. Результатом (позитивним) цього процесу є те, що іменується
матеріальною культурою, і над те – що іменується цивілізацією,
Сюди належать позитивні знання та вміння, насамперед, природничі науки, засновані
на їхніх досягненнях технології та технічні споруди, а також набутки практичного досвіду
у всіх сферах життєдіяльності людей – від повсякденного побуту до суспільного
самоврядування. Це, власне, все те, що в марксистській термінології становить зміст
понять продуктивні сили та виробничі відносини, що визначає як рівень матеріального
(економічного) прогресу суспільства, рівень його самоорганізованості. Коротше
кажучи, продуктом соціокультурного процесу є те, що прийнято називати цивілізацією.
2 х 2 = 4. “Два рази по два дорівнює чотирьом” – скрізь і всюди, і це не залежить
від того, що думає з цього приводу той чи інший індивід. Яблука чи апельсини скрізь –
і в Японії, і в Австралії, і в Африці – падають на землю і практично з однаковим
прискоренням. Сума кутів у трикутнику і сьогодні, як за часів Евкліда, дорівнює 180о.
Від нагрівання тіла розширюються. Що посієш, те й пожнеш тощо.
Немає, не буває німецької фізики, російської біології, української логіки,
англійської демократії. Хоча, ясна річ, учені – біологи, логіки, фізики, громадські діячі
та ін. – мають певну національну приналежність, тобто можуть бути з походження
греками, французами, чехами. Вирази на зразок «американська техніка» чи «японська
технологія» або «американська демократія» – всього лише «географічно забарвлені»
метафори, які вказують на країну походження. Нічого власне “американського”,
“японського”, «британського» тощо вони в собі не містять. Навпаки, саме відсутність
суто “національного” чи “регіонального” – їх , так би мовити, “вселюдськість” – і сприяє
їхньому світовому визнанню й поширенню. Негативним доказом вірності останнього
твердження може бути приклад з англійськими автомобілями: наявність саме
“національної”, власне регіональної, особливості (правостороннє розміщення керма –
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народної архітектури та побуту у місті Києві. На території «Музею Пирогово» регулярно
проводяться свята народної творчості, які збігаються з народними календарними та
релігійними святами. Так, 14–15 грудня 2012 р. були проведені «Вечорниці на Андрія»,
22–23 грудня – «Різдвяний фестиваль» (майстер-класи з виготовлення різдвяних зірок,
дідухів, «павуків», масок), а також новорічний ярмарок, на якому можна було придбати
вироби народних майстрів, виготовлених за старовинними техніками.
13 січня 2013 р. у Пирогово були «Колядки та щедрівки на Меланки», під час
яких виступали фольклорні колективи з Васильківського району Київської області:
«Веселі українці» та «Малиновий дзвін» з села Іванкович, «Діброва» (с. Гребінка),
«Гвоздівчанка» (с. Гвоздів). 19 січня урочисто відбулося свято «Водохреща», у
ритуалах якого брав участь фольклорний колектив «Оберіг» з села Велика Бугаївка
Васильківського району. На святі «Водохрещі», окрім християнських ритуалів –
хресного ходу з літургії, освячення води, на глядачів чекали народні обряди
«застрілювання Коляди» та випускання голубів [12]. Ті, хто побував на святках у
Пирогові, мовби поринули у часопростір і чарівну атмосферу традиційного українського
села. Мальовничий народний одяг на тлі білого снігу, автентичні обряди та пісні й танці,
традиційні страви української кухні – весь хід, продуманий до найменших деталей,
переконструйованого народного свята перетворював гостей із пасивних глядачів на
активних учасників дійства, справляв незабутнє емоційне враження, пробуджуючи
генетичну пам’ять, ненав’язливо залучаючи до народного мистецтва й переконуючи,
що його нетлінні скарби такою ж мірою належать минулому, як і сьогоденню. Важливою
рисою цих різдвяно-новорічних свят у київському Музеї просто неба було й те, що
вони репрезентували локальну своєрідність одягу й пісенного репертуару різних сіл
Васильківського району Київської області, яку відтворили запрошені фольклорні
колективи.
Дедалі помітнішу роль у відродженні традиційної святкової обрядовості українців
відіграє заповідник «Мамаєва Слобода», відкритий 9 липня 2009 р. на мальовничій
околиці Києва. Ідея засновників «Мамаєвої Слободи» полягала в тому, щоб
реконструювати козацький побут cередньовічної України. Яскравою своєрідністю та
близькістю до народних джерел вирізняються, зокрема, й організовані у козацькому
селищі різдвяні новорічні гуляння, що охоплюють весь цикл святок. Так, у програмі
«Четвертої зимової країни мрій різдвяної» було передбачено: ярмарок майстрів,
різдвяні розваги для дітей та дорослих, майстер-класи в народних майстрів, співи біля
вогнища, катання на санках, виступи гурту «Воплі Відоплясова», ансамблю «Чоботи з
бугая», дитячих колективів «Райгородок» та «Цвітень». Було також представлено
Різдвяний зірковий вертеп, організовано купання на Водохрещу в озері Красавиця, з
якого бере початок річка Либідь, куштування звареного на відкритому вогні козацького
куліша, дегустація традиційних українських хмільних напоїв козацької доби – вишняку,
слив’янки, дулівки, медовухи тощо. Своєрідно, у традиціях українського народного
гумору були сформульовані запрошення на зимове свято, розміщені в Інтернеті:
«Пропонуємо Вам, Вашим кумам, сватам, друзям та колегам відчути перцюватий
присмак давніх українських старосвітських традицій. Адже святкування наповнене
жартами, піснями та гарним настроєм у козацькому селищі...» [11]. Або: «Усі, хто не
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щедрівки» (К., 1991), В. Борисен у розвідці «Традиції поклоніння культу пращурів у
календарній обрядовості українців» (У зб.: Р. Ф. Койндль і українська історична наука».
– Ч. 2. – Чернівці-Вижниця, 2004), А. Кожелянко у статті «Дослідження календарної
обрядовості українців етнографами української діаспори у 50–80 рр. XX ст.»
(«Буковинський історико-етнографічний вісник». – Вип. 2. – Чернівці, 2000). Водночас
у вітчизняному мистецтвознавстві й народознавстві здійснюються перші продуктивні
спроби осмислення традиційних календарних свят зимового циклу у сьогоденному
побутуванні, найпомітнішими з яких є узагальнююча праця Н. Шумади «Фольклор»
(«Історія української культури: У п’яти томах». – Т. 5. – Кн. 1), дослідження Н. Гаврилюк
й О. Курочкіна «Трансформация традиционно-бытовой календарной и семейной
обрядности украинцев как отражение современных этнокультурных процессов» (У зб.:
«Традиции в современном обществе». – М., 1990), Я. Бобинського «Українські колядки
та щедрівки: деякі аспекти еволюції жанру» («Народознавчі зошити». – №1. – Львів,
2000), а також дисертаційні роботи, зокрема, такі як «Календарно-обрядовий фольклор
Полісся: регіональна специфіка та динаміка побутування» О. Білик (Львів, 2007) і
«Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців Карпатського регіону
(др. пол. XX – поч. XXI ст.)» А. Гоцалюк (К., 2007).
Традиційна різдвяно-новорічна обрядовість українців зазнала в радянську добу
значних трансформацій, деформацій і втрат. Спроби влади перетворити народне свято в
інструмент атеїстичної і соціально-політичної пропаганди – «червону коляду» в 20–ті
роки, тотальні заборони 30–50-х років, намагання використати естетичний аспект
новорічного обходу для декорування радянських обрядів 60–80-х років мали
примусовий характер і не сприяли природному розвитку свята, його адаптації у нових
історичних умовах. Однак обрядова творчість не загинула остаточно. Навіть при втраті
прикладної функції вона виявила свою життєздатність, зумовлену місткістю моральноестетичного смислу та особливостями поетичного вираження [5; 339].
Сьогодні обрядова поезія у скороченому і видозміненому вигляді затверджується
у святковому побуті українців, актуалізуються справді народні обряди та обрядові пісні,
які збереглися в пасивному репертуарі виконавців. «Смислова першооснова деяких
дійств і символіки самими виконавцями та їх оточенням тепер не завжди
розшифровується, – відзначає Н. Шумада, – проте збережено пієтет до цього
фольклорного масиву, у якому відлунює голос предків; високо ціниться також естетичне
і художнє багатство фольклору, здатність єднати людей, наснажувати їх позитивними
емоціями» [5; 339].
Процес відродження традиційних форм українського святкового новоріччя
відбувається на території України нерівномірно. Його динаміка залежить від історичних
умов, у яких розвивався той чи інший регіон, етнічного складу населення тощо. Стихійне
відновлення різдвяно-новорічних звичаїв та обрядів найактивніше відбувається у
Західних регіонах, де вони найкраще збереглися. Водночас, у Центральних областях
здійснюються продуктивні спроби рекультивації традиційних обходів. Ініціаторами
цього процесу й популяризаторами нового формотворення часто виступають міські
музеї, зокрема, музеї під відкритим небом.
Важливий внесок у справу відродження автентичних народних звичаїв та обрядів
зимового календарного циклу зробили наукові співробітники Національного музею
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відповідно до прийнятого там лівостороннього дорожного руху) стоїть на заваді їх
поширенню у світі.
Зовсім інша картина у випадку етнонаціональних культурницьких процесів.
Суб’єктивний аспект освоєння людьми світу (етно-національний культурний
процес). Етнокультурний (національно-культурний) процес – це процес
освоєння людей у довкіллі, результати якого мають суб’єктивний характер і
лише за певних обставин можуть набути (а можуть і не набути, що є правилом)
загальнолюдського значення.
Сюди належать філософія, релігія, мистецтвo, морально-правові, політичні
уявлення (цінності) тощо.
На відміну від математики, фізики, біології, техніки та технології суспільного
урядування філософія, мистецтво, релігія завжди мають досить виразні сутнісні
етнонаціональні риси. Немає, не існує, наприклад, “архітектури взагалі” – це абстракція.
Архітектура завжди має епітет– китйська, римська, російська, українська тощо. Подібно
й інші мистецтва: скульптура: африканська, мексикаська, грецька...; Кіно –
американське, українське, італійське...; музика – німецька, італійська, японська... Так
само філософія – давньогрецька, німецька, англійська, французька.
Не становить винятку й релігія. Привласнення деякими з релігійних систем епітета
“світова” (християнство, іслам, буддизм) – всього лише гіпербола, яка вказує на
видавання бажаного за дійсне. Нема, не існує справді світової релігії, як і світової –
загальнолюдської – культури. Принаймні, покищо, оскільки процес взаємодії,
взаємопроникнення та взаємовпливу культур різних народів триває і, над те, набирає
дедалі більших “обертів”...
Подібно до того, як загальний культурницький процес (процес освоєння людей у
світі) протікає ніби двома потоками, течіями – соціальною та етно-національною, так
і кожний з цих процесів включає різні, так би мовити, “струмені”. Соціокультурний процес
утворюють прогресуючі досягнення в облаштуванні матеріально-побутових умов життя
людей, вдосконаленні форм і методів суспільного самоврядування, прогресі науки,
техніки та технології, тимчасом як етно(націо)культурний процес, у свою чергу,
перебігає струменями: етизації, естетизації та сакралізації. Підкреслимо, це єдиний
процес, у якому виокремити його “складові” можна лише теоретично, тобто подумки,
але – можливо.
Література:
1. Безклубенко С. Д. Теорія культури. / С. Д. Безклубенко – Чернігів, 2001. 2. Безклубенко С. Д.
Етнокультурологія. / С. Д. Безклубенко – Чернігів, 2002. 3. Безклубенко С. Д. Всезагальна
теорія та історя мистецтва. / С. Д. Безклубенко – Херсон, 2006. 4. Гимбатус М. Славяне.
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ДОСВІД РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО НОВОРІЧЧЯ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню історії становлення та розвитку курортної
справи в Україні в культурологічному аспекті. Проаналізовано вплив культури, науки
та інших об’єктивних чинників на розвиток курортів.
Ключові слова: курортна справа, курорт, історія культури, туризм,
рекреалогія.

Стаття присвячена сучасному побутуванню традиційних новорічних свят
українців. Фіксуючи найпомітніші видозміни та форми презентації прадавнього
обряду коляди в міських умовах, автор акцентує елементи нового формотворення,
котре значною мірою сприяє адаптації естетичного аспекту народних календарних
свят у загальній системі сучасної художньої культури України.
Ключові слова: традиція, рекультивація, календарні свята, колядки, щедрівки,
звичаї, обряди.

Статья посвящена изучению истории становления и развития курортного
дела в Украине в культурологическом аспекте. Проанализировано влияние культуры,
науки и других объективных факторов на развитие курортов.
Ключевые слова: курортное дело, курорт, история культуры, туризм,
рекреалогия.
Аrticle is devoted studying of history of formation and development of resort
business in Ukraine in culturological aspect. Influence of culture, a science and other
objective factors on development of resorts is analysed.
Key words: resort business, a resort, cultural history, tourism, recreology.
В Україні курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації. У ХІХ ст. стають
відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти
Передкарпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти Криму та
Одещини, які зазнали особливого розвитку у ХХ ст.
Так, перші заклади в Україні, які почали функціонувати, використовуючи мінеральну
воду для лікування, виникли у Шклі (1576), Саках (1799), Трускавці (1827), Одесі
(1829), БерМінВодах (1862), Моршині (1877); лікувальні властивості грязей — на
узбережжі Куяльницького лиману (1833), поблизу Голої Пристані (Гопри) (1895) [4].
Історія становлення та розвитку курортної справи в Україні тісно пов’язана з
історією культури, туризму та рекреалогією. Вивчення курортів в історичному контексті
здійснюється для виявлення основних етапів становлення і об’єктивних чинників, які
впливали на їх розвиток. Це має практичне наукове значення для подальшого розвитку
національних курортів та використання іноземного досвіду в розвитку вітчизняного
туризму вцілому та лікувального зокрема.
У наш час світова екологія потребує детальної уваги з боку держави та кожної
людини. Дуже гостро стоять глобальні екологічні проблеми: забруднення повітря
викликане викидами токсичних відходів промислових підприємств, парниковий ефект,
стан озонового шару Землі, екологічні проблеми Світового океану. І досі відчутні
наслідки аварії на ЧАЕС.
Урбанізація, індустріалізація, зростаючий темп життя обумовлюють гостру
потребу у відновленні фізичних і психологічних сил людини. Тому більшим попитом
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Статья посвящена современному бытованию традиционных новогодних
праздников украинцев. Фиксируя наиболее заметные видоизменения и формы
презентации древнего обряда коляды, автор акцентирует элементы нового
формоообразования, которое в значительной мере способствует адаптации
эстетического аспекта народных календарных праздников в общей системе
современной художественной культуры Украины.
Ключевые слова: традиция, рекультивация, календарные праздники, колядки,
щедривки, обычаи, обряды.
The article is devoted to the nowadays existence of the Ukrainian traditional New
Year’s holidays. Pointing out the most notable modifications and forms of presentation
of the ancient rite of carols, the author emphasizes the elements of the new formation,
which largely promotes the adaptation of the aesthetic aspect of the folk calendar
holidays in the general system of modern art culture of Ukraine.
Key words: tradition, reclamation, calendar holidays, carols, schedrivky,
manners, rite.
У пострадянську добу започатковано якісно новий етап вивчення традиційних
народних різдвяно-новорічних свят. Емпіричний матеріал, нагромаджений у ХІХ–ХХ ст.,
і теоретико-методологічні напрацювання видатних попередників – М. Максимовича,
П. Чубинського, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, В. Гнатюка, К. Сосенка,
М. Грушевського, Ф. Вовка, Ф. Колеси, С. Килимника, О. Воропая з позицій сучасної
науки осмислюють А. Пономарьов у праці «Календарно-обрядовий цикл» («Історія
української культури: У п’яти томах». – Т. 3. – К., 2003), С. Грица в дослідженні
«Обрядовий фольклор: календарний цикл» («Історія української культури: У п’яти
томах». – Т. 4. – Кн. 1. – К., 2008), О. Курочкін у докторській дисертації «Українські
новорічні традиції (проблема реконструкції ритуалу й світогляду)» (К., 1995),
І. Волицька у праці «Театральні елементи в традиційній обрядовості: українців Карпат
кін. XIX – поч. XX ст.» (К., 1992), Р. Кирчів у передмові до збірника «Колядки і
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ОБРАЗНІСТЬ У МУЗИЦІ М.К. ЧЮРЛЬОНІСА

Вся музика композитора відрізняється душевною теплотою та щирістю почуттів.
«Магічне» мистецтво Чюрльоніса, яке зачаровує багатьох слухачів світу, буде ще багато
віків надихати митців до різноманітної творчості. Щось невимовне звучить у цій музиці,
яке не підлягає словесному аналізу, а лише залишається у підсвідомості людини, як
враження від мистецького акту. Його твори — прояви тонкого світу художніх
мислеобразів. Музика Чюрльоніса створена не лише розумом, а, насамперед, серцем,
яке було основою його «чуттєзнання» і сердечної мудрості.
Таким чином, можна зробити висновок, що музика Чюрльоніса відрізняється
високою, світлою енергетикою і належить до вічних духовних цінностей, взірців
світового мистецтва.
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Мастер-банк, 2001. — 335 с. 6. Шевченко О. В. Камерно-интрументальная музыка в
художественном пространстве серебряного века / О. В. Шевченко. – Дис. на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения Астраханская государственная
консерватория. 17.00.02. Музыкальное искусство — Астрахань, 2003. — 173 с. 7. Федотов В. М.
Музыкальные основы творческого метода М. К. Чюрлениса / В. М. Федотов. –
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Петрозаводск, 17.00.02. Музыкальное искусство. 1996. — 25 с.
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починають користуватися лікувальний, спортивно-оздоровчий, зелений, екологічний та
інші види туризму.
Підвищення рівня життя людей, покращення економічної ситуації в країні дають
змогу піклуватися про своє здоров’я, і тому розвиток курортного господарства є
перспективним напрямом економіки України.
Згідно обраної теми метою постає дослідження історії становлення та розвитку
курортної справи в Україні в культурологічному аспекті (на прикладі Трускавця).
Попри наявність значного масиву досліджень та публікацій, присвячених різним
аспектам розвиткукурортної справи в Україні: географічний (О. О. Любіцевої, В. І. Стафійчука);
історичний (Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв); медичний (Р. Г. Караєв, Л. С. Ларичев,
С. І. Ніколенко) – поставлена в статті проблема ще не знайшла свого висвітлення в
науковій літературі.
Поставлена мета обумовлює певні наукові та практичні завдання. Потребують
дослідження передумови становлення та розвитку, а також визначення етапів
становлення курортної справи в Україні. Важливим є виявити об’єктивні чинники, які
впливали на розвиток курортної справи України та прослідкувати вплив культури і науки.
Об’єктом дослідження є курортна справа України. Предметом дослідження є
історія виникнення, становлення та перспективи розвитку курортної справи в Україні.
У Європі небагато таких держав, які можуть пишатися такою кількістю курортів,
як Україна.
Назва міста "Трускавець" до цього часу викликає суперечки істориків. Одні
вважають, що "Трускавець" – це видозмінена форма польського слова truskawka –
полуниця. Інші вчені впевнені, що на назву міста вплинула литовська мова. Литовською
мовою druska – це сіль, а Прикарпаття – відомий центр солеваріння. З цим промислом
пов’язані назви багатьох населених пунктів Львівщини. На користь цього варіанта
свідчать тісні міждержавні стосунки Галицько-Волинського князівства і Великого
Князівства Литовського у XII–XV ст.
Так, у ПРОЕКТІ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТРУСКАВЦЯ
в Розділі І (Стаття 3) сказано, що "…Назва Трускавець походить від старослов’янського
імені Трушко, а з часом Труськович, Трускавець. У Х–ХІ столітті ця територія входить
до складу Київської Русі, а після її розпаду до Галицького та Галицько-Волинського
князівств. Після захоплення князівства феодальною Польщею Трускавець стає
власністю польських королів. Шляхтичами-держателями трускавецького маєтку в 1462
році були брати Іван та Станіслав Коритки. В 1772 році, після першого поділу Польщі
Трускавець стає власністю австрійського імператора. В 1827 році директор австрійських
підприємців п. Йосип Міцевський збудував стаціонарний дерев’яний будиночок для
приймання ванн на 8 кабін і 4 будиночки для помешкання відпочиваючих, отримавши
на це офіційний дозвіл з Відня. Саме цей рік і вважається роком офіційного заснування
курорту Трускавець." [7].
Перша письмова згадка про Трускавець датується 1469 роком. Археологічні
знахідки і, зокрема, римський бойовий чекан, датований I ст.н.е., свідчать про те, що
територія Трускавця могла бути ареною запеклих боїв готів у союзі з прикарпатськими
племенами на чолі з карпами – з одного боку, і легіонами Римської імперії – з іншого [9].
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Підприємницький інтерес до Трускавця тісно переплітається з історією розробки
тут корисних копалин, якими природа щедро обдарувала край. Вже на той час було що
орендувати у Трускавці, бо це край солеварень. Ще в 1471 році королівське село
Трускавець взяли у вічну оренду знатні дідичі Гнат з Тустановичів та Андрій з Любеничів
для видобутку і випарювання солі.
Ринок реалізації трускавецького білого золота географічно був досить широким:
його купували на Волині, Поділлі, Київщині, Наддніпрянщині, у Білорусі. Але у 1784 р.
австрійський уряд запроваджує державну монополію на виробництво солі, і солеварню
в Трускавці закривають.
На початку ХІХ ст. тут починають промисловий видобуток нафти, озокериту, сірки.
У 1810 р. для пошуку природних копалин підприємець Йосиф Геккер створив
«Трускавецьке гірниче товариство доброї надії». Займаючись розвідкою та розробкою
покладів, працівники товариства випадково натрапили на глибинні джерела мінеральних
вод, на яких згодом розвинувся курортний бізнес.
Спочатку лікували тут сірчаною водою паршивих коней, а пізніше почали
лікуватися й люди. Багатші приїздили із своїми ваннами, нагрівали на сонці воду і
приймали купелі. Бідніші викопували в землі ями, наповнювали їх цією цілющою водою
і так лікувалися. Отже, перших курортників називали тут "паршивими" людьми, бо
лікували вони коросту, різні виразки на тілі та інші хвороби.
Хоча лікувальні властивості трускавецьких вод були відомі давно, вперше їх
описав королівський лікар Войцех Очко в 1578 р. Зростає значення Трускавця в АвстроУгорській імперії.
Датою офіційного заснування бальнеологічного курорту вважається 1827 р., коли
управитель камеральних маєтків Йосиф Міцевський з дозволу австро-угорського уряду
добудував до корчми вісім кімнат для прийняття ванн і спорудив чотири будиночки для
відпочивальників [6]. Це була перша бальнеолікарня в Україні [8].
Закон України про курорти дає наступне визначення: курорт – освоєна природна
територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси,
необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури,
використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань
та для рекреації і підлягає особливій охороні; [] та курорт – це місцевість, яка має
природні лікувальні фактори і необхідні умови для їх використання з лікувальнопрофілактичною метою [3].
У 1836 р. львівський фармацевт та хімік Теодор Торосевич уперше опублікував
свої дослідження про трускавецькі мінеральні води і описав склад нафтової води, якій
пізніше дали назву "Нафтуся".
Згодом лікувальні властивості трускавецьких вод вивчав лікар М. Кох,
опублікувавши результати своїх досліджень 1842 р. Цього ж року було відкрите соляне
сульфатне джерело"Софія"(№2). 1843 року лікар Е. Унгер видав працю про лікувальну
дію мінеральних вод у Трускавці, обгрунтував доцільність викоритання цих вод.
Трускавець здобуває славу одного з провідних курортів тогочасної Європи. Його
чинники за своїми лікувальними властивостями не поступалися таким відомим курортам
Європи, як Віші, Баден-Баден, Карлові Вари. У Трускавці відпочивають почесні гості,
посли та президенти іноземних країн.

так і у великих творах. Його філософська думка йшла попереду написання творів.
Свідченням цього є те, що Чюрльоніс створював музику без рояля. Він чув її завдяки
добре розвинутому внутрішньому слуху, а лише потім записував нотами. Внутрішній
світ композитора надзвичайно багатий і глибокий, що відобразилось у своєрідності
його музики.
Прелюдії 1908 — 1909 рр. належать до зрілого та завершального етапу музичної
творчості Чюрльоніса. Думки композитора кристалізуються в ясних, чітких формах.
Ці прелюдії відрізняються поривами фантазії і врівноваженою логікою викладення.
Також помітна імпровізаційність та безпосередність прелюдій у висловленні музичної
думки і у розмаїтті образів. Концентрація експресії і багатогранність образної сфери
виявлені композитором у цих видатних фортепіанних мініатюрах. У цих прелюдіях
Чюрльонісом відображена тема Інобуття та безмежності космічних проявів думки.
Прелюдії М.К. Чюрльоніса можна порівняти з прелюдіями О.М. Скрябіна, адже
обидва композитори були філософами «срібного» віку і їм властиве філософське й
образне мислення, яке відповідало культурним тенденціям епохи і виявилось у
фортепіанних прелюдіях та в інших творах. Великі пориви фантазії до всього світлого
і прекрасного відобразилися у музичній творчості композиторів. Спільною ознакою
митців є імпровізаційна природа музичних творів. Це говорить про вільне мислення і
про творчу свободу музичної думки. Композитори вважали, що у музичній творчості
за імпровізацією майбутнє. Мистецтво розглядали, як шлях з’єднання з Абсолютним
Розумом Космосу. Чюрльоніс, наприклад, уявляв собі весь світ як одну велику
симфонію, у котрій люди — ноти. Скрябін прагнув втілити «Містерію», у священному
дійстві котрої приймало б участь все людство.
Чюрльоніс був великим майстром мініатюри. У прелюдах і прелюдіях він зміг
висловити надзвичайно багату палітру почуттів і глибину філософських роздумів. Ця
його унікальна риса нагадує японську поезією, а саме віршовану форму — танку, яка
складається з тридцяти одного складу. Відтак, у маленьких за розміром творах
композитор втілював миттєві й глибокі враження душі.
Підсумовуючи все вищесказане, потрібно підкреслити, що головними і
характерними особливостями музичної творчості Чюрльоніса є: музичнозображувальна система образів, музично-живописне і поліфонічне мислення як основа
творчості, образне бачення, чарівність музично-живописних образів, незвичність
музичної мови, філософський зміст творів, новаторство у гармонії; неповторний,
бімелодичний стиль музики тощо. Таким чином, музична творчість Чюрльоніса є
взірцем унікальної образності.
Музика Чюрльоніса будить уяву митців і навіює роздуми про вічне і прекрасне!
Вона несе у собі радість, світло духовне і всю багатогранну палітру піднесених емоцій
і відчуття витонченої, одухотвореної краси. Музична творчість Чюрльоніса
надзвичайно багата глибокими замислами, оригінальними ідеями і неповторним,
філософським світом думки. Музично-живописну образність його творів розкривають
символи та метафори, які є виразом мистецького акту.
Психологічний вплив музики Чюрльоніса на слухачів надзвичайно великий,
дивовижний і всепроникаючий. У музиці, як і в живописі, Чюрльоніс висловлює свої
думки завдяки багатозначущим символам-образам, після розшифрування яких можна
усвідомити їх цілісність та ідейні основи.
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Характеризуючи музичну творчість Чюрльоніса, потрібно відмітити, що велике
значення мають зорові прообрази у його творах. «Живописні елементи, властиві
мисленню композитора, але у музиці вони проявляються своєрідно» [5; 145].
Створюючи музику, Чюрльоніс, маючи кольоровий слух, бачив музику в кольорах і
кожний його музичний твір є своєрідною і неповторною картиною у звуках.
Образи природи у Чюрльоніса багатозначні й одухотворені. Через споглядання
краєвидів моря, лісу Чюрльоніс, завдяки асиміляції образів, перетворює зовнішні
враження від краси у внутрішньо-духовні образи Вічності. Після процесу трансмутації
Чюрльоніс зображує образи природи музичною, багатогранною мовою. Таким чином
у музиці Чюрльоніса поєднується земне і небесне. Величезну роль відіграє у музичних
творах композитора внутрішній, психологічний стан Чюрльоніса, в якому він перебував
під час споглядання різноманітних пейзажів. Його образно-емоційні аналогії яскраво
відобразились у музиці.
Звертаючись до фортепіанної творчості композитора, слід відмітити, що цій
музиці властива дуже швидка еволюція фортепіанного стилю, що відображено у його
фортепіанних творах раннього періоду (1898 — 1902) та пізнього періоду (1903 —
1919). Прелюдія латинською означає «вступ». У часи І.С. Баха прелюдія передувала
сюїті або фузі. Також прелюдії могли бути самостійними окремими творами, як,
наприклад, у Ф. Шопена. Існували прелюдії для органу або клавіру. Прелюдія — це
невелика за розміром форма, яка має імпровізаційний характер, близький до фантазії.
Прелюдії допомагають висловити живі враження митця музичною мовою. Розглянемо
деякі фортепіанні прелюдії Чюрльоніса, які відрізняються розмаїттям образної сфери.
Для прелюдій, написаних Чюрльонісом у 1901 р. у Друскінінкаї, характерне
відчуття широти і душевної теплоти. У цих прелюдіях відображена романтична пейзажна
лірика, а основою є литовські народно-пісенні інтонації. Простота та ясність викладення
думки гармонійно поєднуються з деякою вишуканістю лінеарно-мелодичного,
ладового, структурного плану. У цих прелюдіях є образи ніжності, любові, краси
природи, свободи тощо.
Прелюдії, написані композитором у 1903 р., дивовижні за красою і ліризмом, і
«приховують найглибші новаторські прозріння композитора» [4; 116]. У них відображені
філософські узагальнення багатьох ідей митця.
Романтичні прелюдії 1904 — 1905 рр. відрізняються особливою виразністю
гармонії, ритміки, фактури. Для творів характерний ведучий або контрапунктуючий
тематизм і наскрізний розвиток основної мелодичної лінії є багаточисленим
проведенням незмінного ряду з декількох звуків. Для цих прелюдій характерна образноемоційна контрастність, що базується на відтворенні спокою і душевного хвилювання
водночас, радості й суму, боротьби світла й темряви і перемоги світла.
Застосування Чюрльонісом нових штучних ладів є характерною особливістю його
музичної творчості. Особливо яскраво це відображено композитором у прелюдіях 1906
—1907 рр. Цим прелюдіям властиве новаторство у сфері гармонії. Незвичність гармонії
митця народжує нові музичні образи, які можна охарактеризувати як мистецькофілософські.
Для багатьох прелюдій Чюрльоніса характерні світлі настрої і філософські
роздуми над життям. Чюрльоніс-філософ однаково глибоко проявлявся як у мініатюрах,
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Але в 1852 р. Трускавець, який уже почав набирати курортного значення, перейшов
до рук спілки фінансистів, яка більший зиск вбачала в його промисловому використанні
і майже три десятиліття експлуатувала нафто-озокеритові ресурси Трускавця для
індустріальних потреб [6].
У 1858 р. були відкриті "Ганна" (джерело № 8) і "Еммануїл" (джерело №9). А в
1861 р. лікарем Вольфом описана лікувальна дія мінеральної води "Броніслава"
(джерело №3). В 1861 р. була побудована грязелікарня, і вперше почало застосовуватися
лікування торф’яним брудом, розведеним мінеральною водою.
У 1892 р. тут побудовано приміщення для інгаляцій системи Вашмута. І цим
Трускавець одразу піднявся на рівень таких оздоровниць європейського значення як
Ріхенгаль та Вісбаден. Будуються готелі, вілли, пансіонати. Розростається
інфраструктура, будується нова водолікарня, прокладається об’їзна дорога.
1895 року Трускавець одержав інженер Вичинський, якому слід завдячувати
розвитком курорту. Він заявив, що Трускавець може приймати близько 2000 курортників,
запропонувавши при цьому використати приватний сектор. Щойно відкриті джерела він
назвав іменами цісарської пари – Марії і Фердинанда (тепер це відповідно джерела №1
та №7).
За часів Вичинського збудовано ресторан, упорядковано центр міста. Потік
посередині долини був закритий спочатку дерев`яним, а згодом бетонним перекриттям.
Повністю упорядковано парк, який згодом набув ознак англійського паркового стилю.
Над мінеральними джерелами споруджувалися надкаптажні будиночки. 1900 року
відкрито пам`ятник Адаму Міцкевичу (скульптор Тадей Баронч). Курорт мав тоді, окрім
водолікарні, 13 будинків для житла на 120 кімнат і 14 будинків приватних, призначених
для гостей. Це посилило привабливість Трускавця.
З ініціативи Вичинського були збудовані вілли "Гражина", "Світезянка", "Моя",
"Яніна", "Саріуш", "Марія", "Гелена", "Софія", "Под Матков Босков", "Під Білим Орлом".
Бракувало місця у водолікарні, і у 1906 року він збудував "лазнички" 2-го класу, що
дало можливість відпускати до 1500 купелевих процедур щоденно.
Крім цього, треба було забезпечити належну кількість сировиці та мінеральної
води. З цією метою було споруджено збірник для сировиці на 400 м3. На Липках
збудовано досить місткий збірник для води і з`єднано трубопроводом довжиною 3 км
з водолікарнями. Виконується план регуляції. Прокладена нова окружна кілометрова
дорога, що починалася біля тодішньої пошти і вела поза церкву. Незабаром обабіч цієї
дороги виростає ряд нових вілл.
Ще у 1909 р. було побудовано залізницю з невеличкою станцією, а вже у 1912 р.
споруджується новий вокзал. Трускавець був безпосередньо пов’язаний залізничним
сполученням як зі Львовом, так і з Віднем, Краковом, Познанню, Прагою, Варшавою,
Берліном.
Окремо варто виділити діяльність Раймона Яроша. В 1911 р. Трускавець
переходить до рук акціонерної спілки, яку він очолює, і розпочинає роботу з європеїзації
курорту. Найперше він електрифікує Трускавець. За допомогою електричної енергії
освітлювалися не тільки курортні приміщення і приватні вілли, але також вулиці та
територія парку. Це приводить до напливу відпочивальників. У 1913 році Трускавець
відвідує понад 5 тис. осіб [5].
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З другої половини ХІХ ст. Трускавець активно розвивається, будуються нові вілли,
готелі, пансіонати. На Помірках за усіма європейськими стандартами було облаштоване
купальне озеро, побудовані корти, спортивні майданчики. Берега озера були всипані
золотистим морським піском.
У 1913 р. за великі успіхи в розвитку курорту – його лікувальної бази – Трускавець
було нагороджено Великою золотою медаллю.
Перша світова війна та окупація Трускавця російськими військами на декілька
років призупиняють розвиток курорту.
Кількість відпочивших у Трускавці

\

У розвитку Трускавця і в поширенні реклами про курорт слід відзначити і заслуги
лікарського товариства. Лікарі на різних конференціях як в краю, так і за кордоном
просто прославляють курорт, рекламують його бальнеотерапевтичну унікальність. Дуже
вдало проводилася інформаційна реклама: постійно на радіо оголошувалась інформація
на всю Європу про лікування в Трускавці та відпочинок у Помірках, видавалися рекламні
буклети, листівки, карти. Влаштовували конференції, де, окрім місцевих фахівців,
виступали й гості.
Господарі курорту дуже інтенсивно доносили до зацікавлених і навіть
незацікавлених у Європі важливе значення лікування у Трускавці. І це давало помітні
результати. У 20–30-х рр. ХХ ст. спостерігається надзвичайно активне розростання
курорту [5, 6].
Кількість відпочиваючих у Трускавці зростає з року в рік. Якщо 1923 року було
6080 приїжджих, 1927 року кількість гостей виросла до 12633 осіб, 1931 рік дав 14659
чоловік, а сезон 1933 року, незважаючи на кризову ситуацію в Польщі, позначився
небаченою кількістю курортників – понад 17000. Збільшення клієнтури вимагало
нового будівництва, тому в цей час виростає кілька модерних пансіонатів.
Та головною причиною успіху були мінеральні води. Трускавецькі води за своїми
лікувальними властивостями не поступалися водам відомих курортів Європи, таких як
Розенгайм у Баварії, Баден-Баден, Будапешт і Піщани.
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відбиттям сонати з тричастинним серединним епізодом і послідуючою розробкою, що
переходить у дзеркальну репризу. В той же час форма твору є вільною та
індивідуалізованою. Щодо фактури поеми, слід відзначити застосування Чюрльонісом
яскраво виражених чистих і пасторальних тембрів духових і співучих струнних
інструментів. Використання цих інструментів підкреслює виразну, художньо-образну
мову композитора. Так, наприклад, живописну мелодію дудочки пастуха виконує
одинока флейта; характерний фрагмент із зображувальними пасажами — арфа. Проте
ударні інструменти не використовуються взагалі. Розвиток образів, що чергується,
варіантний. У цій музиці помітний захоплюючий порив, вишуканість та ніжність образів
і талант майбутнього композитора. Чарівність твору полягає в особливому дусі краси
та у своєрідності й щирості вимовленого поетичного почуття. Характерною рисою
образного мислення Чюрльоніса є також відчуття рівноваги у музиці. Щодо настрою
твору слід зауважити, що у музиці переважають світлі й ліричні елементи і відчуття
вічності природи в океані вічного життя краси. Музично-живописні образи Чюрльоніса
то зливаються в одне єдине ціле, то відрізняються умовним протиставленням. Проте
образ лісу, відображений у музиці Чюрльоніса, є цілісним і конструктивним та
відрізняється єдністю музичного матеріалу.
Ще однією найбільш відомою симфонічною поемою Чюрльоніса є «Море»
(1907). Форма цього твору — тричастинна соната. Композитор прагнув до «об’єднання
конструктивності форми класичної сонати з вільним і романтично-індивідуальним її
трактуванням» [2; 14]. Відтак традиційні розділи сонатної форми у Чюрльоніса
нагадують самостійні образи, тези, символи тощо. Будь-яку філософську ідею
Чюрльоніс виражав у музиці завдяки образам-символам. Тема моря була однією із
найулюбленіших тем Чюрльоніса. Образ моря у Чюрльоніса асоціюється з
філософським поняття океану Вічного життя Духу людини. Для цієї музики характерна
атмосфера філософського роздуму митця над проблемою світобудови і створення світу.
Об’єднання минулого, теперішнього і майбутнього в єдиному колі Вічності
відчувається у цій поемі. У творі змальована картина з прекрасним морським краєвидом.
Чюрльоніс часто перебував на березі моря і спостерігав за неповторною красою,
милуючись багатством його різноманітних настроїв. У музиці відчувається розмаїття
ритмічного коливання менших і більших морських хвиль. «Ритмічні капризні мотиви,
об’єднуючись у безкінечні ланцюги, накопичують у собі величезну внутрішню енергію,
співзвучну морській стихії» [6; 147]. Сам Чюрльоніс називав морську стихію великою
і безмежною, безкрайньою і безмірною. О.В. Шевченко, аналізуючи образи поеми,
відмічає, що «У музичному пейзажі «Моря» візуальний образ хвилі перетворюється у
рефрен на рівні фрази, а його безкінечні повтори і модифікації свідчать про тотальну
варіантність, котра пронизує весь твір» [6; 147]. Завдяки цим повторам одних і тих самих
мотивів досягається враження безкінечності світобудови і Вічності життя Духу людини.
У музичних ритмах «Моря» відчувається зв’язок з Космічними ритмами Всесвіту, що
вдало відобразив Чюрльоніс різноманітними засобами виразності. Широту морського
простору композитор передав надзвичайно яскраво та переконливо. У музиці
відчувається постійний поклик у невідому далечинь. Постає питання: що там, за лінією
горизонту? Відчувається відповідь: за лінією горизонту вічне життя Духу людини. Тема
Вічності відображена також у багатьох музичних творах Чюрльоніса.
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Історію світового музичного мистецтва XIX — початку XX ст. неможливо
відокремити від історії живопису, літератури, філософії, релігії, культури, тому що у
цей період дуже помітне було синтетичне мислення митців, яке виявлялося в об’єднанні
різноманітних мистецтв в одне цілісне явище. Всесвітньо відомому литовському
композитору, художнику, поету, мистецтвознавцю та філософу М.К. Чюрльонісу (1875
— 1911) властивий синтез мистецтв, а саме: гармонійне поєднання музики, живопису,
слова й філософії. Музичне мислення композитора є основою синтетичної творчості
Чюрльоніса. Епоха срібного віку була дуже складною та вимагала нових творчих
підходів для вирішення багатьох мистецьких проблем і неоднозначного ставлення до
нових мистецьких форм і пошуків митців. Музична творчість Чюрльоніса належить до
епохи модерну. Його музична еволюція тривала у період різноманітних музичних і
художніх течій, стилів і напрямів, зокрема символізму. Композитор, який жив на зламі
епох, відчував прагнення до нових музичних форм і до нових засобів гармонізації.
Відтак музика Чюрльоніса була новою у світовому музичному мистецтві срібного віку.
Згідно останніх наукових розробок, музика Чюрльоніса відрізняється від музики
інших композиторів своїм неповторним і оригінальним стилем, який можна
охарактеризувати як пізній романтизм і неоромантизм з ознаками модерну.
Слід зазначити, що Чюрльоніс був першим професійним литовським
композитором і основоположником литовської класичної музики. Відтак він є автором
перших у литовській музиці симфонічних і камерно-інструментальних творів, увертюри
«Кястутіс», творів для органу, кантати, обробок литовських народних пісень. У
творчому доробку композитора нараховується понад 200 фортепіанних творів, а всього
близько 400 музичних творів. Вся його музична творчість побудована на народному
мелосі. Народна музика та народні литовські пісні стали основою музичної творчості
Чюрльоніса, що помітно на всіх етапах розвитку композитора.
Щодо музичної освіти митця, слід зазначити, що Чюрльоніс вчився у
Варшавському музичному інституті у З. Носковського в 1893 — 1899 рр., у
Лейпцігській консерваторії у К. Рейнеке, яку закінчив у 1902 р.
Для всієї музики Чюрльоніса характерна велика, різноманітна та багатогранна
образна сфера. Однією із особливостей його музичної творчості є діалектика, яка
виявляється в об’єднанні протилежних тематичних елементів в одне цілісне явище. У
багатьох музичних творах Чюрльоніса помітні яскраві контрасти у характері та в образній
тематиці музики. Наприклад, контрастність музичних елементів, завдяки різноманітним
засобам виразності, яскраво виражена в таких відомих творах, як симфонічні поеми
«У лісі» та «Море», які хоча і мають деякі споріднені ознаки та елементи, але в той же
час відрізняються за тематикою, за ідейністю та образністю. Розглянемо найважливіші
та найхарактерніші особливості музичної мови і образності Чюрльоніса у цих творах.
Для першої симфонічної поеми Чюрльоніса «У лісі», написаної у 1900 — 1901 рр.,
характерна ліричність музично-живописних образів і контрастність тематичного
матеріалу. У цій поемі Чюрльоніс зобразив різноманітними засобами виразності
пейзажну картину литовської природи. Він передав у музиці щирість та свіжість почуттів
від споглядання краси лісу у Друскінінкаї. Цей перший, великий музичний твір
відрізняється романтичною емоційністю. Форма поеми «У лісі» є неповторним
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Після війни Раймонд Ярош ще з більшою енергією береться до роботи,
намагаючись надолужити втрачене. Йому активно допомагають спочатку дружинна
Емма, а пізніше – обидва сини: лікар Роман та інженер Олександр. Яроші модернізують
водолікарні, перебудовують товариський клуб, реконструюють новопридбані віллу
"Ядвінівка" і готель "Постуй", а також розпочинають будівництво нових пансіонатів.
Велика увага приділяється паркові. Курорт просто потопає у квітах, і гості мають
можливість милуватись екзотичними рослинами. Трускавець інтенсивно розвивався.
Раймонд Ярош наполегливо реалізує свою ідею – намагається стати повноправним
господарем курорту. Тому відповідно скуповує землі і будує нові вілли. 1928 року він
завершує будівництво і освячує пречудову будівлю – віллу "Гопляна". Для реалізації
будівництва було обрано модний на той час проект у народному, "закоп`янському" стилі.
У 30-х рр. у цьому будиночку Яроші приймали найповажніших гостей, серед яких були
посол США, президент Туреччини, президент Естонії Констянтин Паау та ін. Тепер у
цьому будинку знаходиться музей народного художника України Михайла Біласа.
Раймонд Ярош помер 1936 року. Після нього, гідно продовжуючи справу батька,
керував курортом його син Роман аж до вересня 1939 року. Цікавим є екскурс у
громадсько-культурну історію міста. Про нього неодноразово писав Іван Франко [2].
Після вересня 1939 року вілли, пансіонати, водолікарні, ресторани були
націоналізовані, і на їхій базі функціонувало вісім санаторіїв.
Великої шкоди курортові завдала фашистська окупація. Тривала вона до серпня
1944 року. Трускавець був військовим госпіталем, а 1945 р. відомий у Європі курорт
став колгоспом імені Тараса Шевченка. Повоєнна історична ситуація визначила
специфіку подальшого життя і міста, і курорту. 1952 року він вийшов із районного
підпорядкування, а згодом став всесоюзним курортом.
Кількість відпочиваючих, які відвідали курорт Трускавець у післявоєнний період

Трускавець мав інтенсивно розбудовуватися, оскільки на його цілющі води стали
приїздити сотні тисяч людей. Так, наприклад, 1950 року в Трускавці лікувалося 54 тисячі
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курортників, в 1965 – уже 150 тисяч, через 10 років їх уже було понад 200 тисяч, а у
1985-90-х роках до Трускавця щорічно прибувало понад 350 тисяч. З 1947 р. у курортній
практиці вперше почали застосовувати озокерит – новий метод теплового лікування.
Вводяться нові методи фізіотерапевтичного лікування. 1949 р. організовано
Трускавецьку гідрогеологічну режимно-експлуатаційну станцію, а 1958 р. було відкрито
клініку-філію Українського науково-дослідного інституту курортології для вивчення і
поширення методів курортного лікування.
Місто-курорт з усіма його інфраструктурами розбудовувалося у різні періоди з
різними тогочасними вимогами: від невеликих дерев`яних вілл – до багатоповерхових
корпусів, розрахованих на масове лікування та оздоровлення людей.
У радянський період курорти були складовою загальнодержавної системи охорони
здоров’я, що означало їх дотаційність і – для переважної їх більшості – неможливість
виходу на міжнародний ринок. Санаторно-курортні заклади відзначалися здебільшого
жорстким рекреаційним режимом при відсутності дозвіллєвої інфраструктури. Крім
того, в 60–90-ті рр. ХХ ст. у лікувально-оздоровчому циклі спостерігалося зниження
частки процедур, що базувалися на використанні умов і ресурсів навколишнього
середовища (за винятком бальнеологічних і грязьових курортів) і заміщення їх
апаратною фізіотерапією.
Таким чином, більшість санаторіїв перетворилась по суті на фізіотерапевтичні
здравниці, тоді як зарубіжні курорти практикували доцільне поєднання рекреаційнопрофілактичних і супутніх видів рекреаційної діяльності, оскільки більшість
відвідувачів орієнтована на відпочинок, а не курортну реабілітацію і лікування [8].
Розвиток санаторно-курортної справи в Україні потребує підтримки, узгодженого
розвитку в межах всієї індустрії туризму країни. Курортно-лікувальний туризм є одним
з пріоритетних напрямів розвитку внутрішнього та іноземного туризму в країні, одним
з найбільш сталих видових туристичних ринків. Наявні та потенційні запаси лікувальних
ресурсів, з огляду на їх якісні та кількісні характеристики, можуть бути основою
створення інноваційного туристського продукту.
Але існуюча матеріально-технічна база потребує значних капіталовкладень у
розвиток та реконструкцію діючих курортів, у розвідку та облаштування нових курортів,
чому повинні сприяти інвестиційні проекти, розраховані не тільки на зарубіжного, а й
на вітчизняного інвестора. Потребують пильної уваги питання забудови курортів,
розробка генеральних планів їх розвитку, економічне та фінансове забезпечення
функціонування, процеси приватизації.
Державний кадастр природно-лікувальних ресурсів і курортних територій України,
створений з метою інформаційного забезпечення моніторингу природних територій
курортів і прогнозування можливих змін під впливом господарської діяльності,
дозволить створити інноваційний курортно-лікувальний продукт на основі як діючих
марок, які вже зарекомендували себе як в Україні, так і за її межами, так і нових курортів
(за відповідного матеріально-технічного забезпечення та інформаційно-рекламної
підтримки), просувати цей продукт як на вітчизняному, так і на міжнародному
туристичних ринках [4].
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Так, основний метод мислення Чюрльоніса-композитора як поліфонічний,
проаналізував у своїй дисертації «Музичні основи творчого методу М. К. Чюрльоніса»
В.М. Федотов, який визначив його художньо-музичну специфіку [7].
Композиторські досягнення митця детально розглянув В. Ландсбергіс, який
підкреслив, що музичне мислення Чюрльоніса «має яскраво виражену мелодичну
природу» [3; 128]. Дослідник простежив її властивості на різних етапах музичної
творчості, де на етапі творчості 1898 — 1902 рр., композитору було властиве
розгортання однієї мелодії, що рухається завдяки не дуже складній функціональній
гармонії і діатонічній інтервалиці, на основі литовських народних інтонацій (особливо
у прелюдах 1901 року). З 1904 р. у музиці з’являється більше контрастів, рельєфності,
альтераційних вигінів, інтонаційної вишуканості. У мелодиці помітне конструктивне
начало, а у ритміці більше різноманітності та багатогранності.
Дослідник Ф. Розінер, вивчаючи внутрішній світ композитора, висловив думку
про те, що духовні та культурно-мистецькі цінності творчості Чюрльоніса є більш
важливими, ніж детальний музичний аналіз його творів. Ф. Розінер вважає, що
музикознавці часто ховаються за формальним музичним аналізом творів митця для
того, щоб «уникнути говорити? про внутрішню, вищу, духовну сутність мистецтва
музики».
Дослідниця О.В. Шевченко у своїй дисертації «Камерно-інструментальна музика
у художньому просторі срібного віку» досліджувала, зокрема, характерні тенденції
музичної творчості Чюрльоніса та інших митців-символістів. Вона зауважує, що у цей
період музичні прикраси здобули оригінальних форм. Порівняно з попередніми
культурними традиціями, котрі відрізнялися музичною орнаментикою, музичні опуси
срібного віку представили більш ширше розуміння декоративності. Музика зазначеного
періоду вмістила в себе «не лише прикрашення мелодії (мілкими довготривалостями,
мелізмами, тіратами, колоратурами, акордовими фігураціями, але і задіяла весь арсенал
музично-виразних засобів (гармонію, метроритм, динаміку, агогіку, артикуляцію та
інших), що у кінцевому результаті вплинуло на змістовний аспект музичних творів» [6;
103].
С.В. Корольова у своїй дисертації «Символізм на межі ХІХ — ХХ ст. і художня
практика сучасного прикладного та проектного мистецтва» зробила спробу визначити
природу символічних образів у творчості Чюрльоніса і прийшла до висновку, що у
митця «Символізм служив для пошуку образу при втіленні задуманної ідеї» [1; 20],
який «виражає внутрішній світ людини завдяки символам» [1; 24].
Музичну творчість Чюрльоніса у контексті синтетичного мислення та новаторства
розглянула академік Л.В. Шапошникова, яка вважає, що Чюрльоніс-композитор став
першовідкривачем «Нової, витонченої Краси, її високовібраційної енергетики,
підтвердивши тим самим роль музики в еволюції творчості людини і показавши її
причинну суть у цій творчості» [5; 185]. Підсумком досліджень Л.В. Шапошникової є
розгляд теургічної основи творчості Чюрльоніса, а саме її зв’язок з Вищим, Космічним
Розумом Всесвіту.
Означені дослідження показують, що залишається недостатньо вивченою
проблема образності в музиці Чюрльоніса.
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Статтю присвячено дослідженню образності в музиці М.К. Чюрльоніса. У
статті проаналізовано музичну творчість М.К. Чюрльоніса та виявлено головні
особливості образної сфери. Також розкрито характерні особливості філософської
концепції мистецтва М.К. Чюрльоніса.
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Статья посвящена исследованию образности в музыке М.К. Чюрлениса. В
статье проанализировано музыкальное творчество М.К. Чюрлениса и выявлены
главные особенности образной сферы. Также раскрыты характерные особенности
философской концепции М.К. Чюрлениса.
Ключевые слова: образность в музыке, синтез искусств, музыкальное
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The article is consecrated to reveal the figurativeness in Ciurlionis’s music. Music
art is analyzed as well as the main features of figurative area are defined. The
characteristic features of philosophic concept of Ciurlionis’s art are examined too.
Key words: figurativeness in music, synthesis of arts, music art.
Зміна мистецько-філософських підходів до розгляду та аналізу культурномистецьких процесів в Україні, спричинена соціальними, загальнодержавними
перетвореннями 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст., позначилась і на тлумаченні явищ
світової культури. Це, зокрема, стосується творчості всесвітньо відомого литовського
композитора М.К. Чюрльоніса, феномен якого приваблює сучасних дослідників
оригінально-неповторною образністю та синтетичним і художньо-філософським
мисленням. Це сприяє мистецько-філософському аналізу музичних творів. Пов’язана
з мистецтвом символізму і модерну, музика Чюрльоніса, не втрачає своєї актуальності
і сьогодні, про що свідчить інтерес сучасних дослідників до його діяльності як
представника доби епохи «срібного віку». Спадок Чюрльоніса залишається взірцем
для представників музичної культури України.
Проблему синтетичної творчості Чюрльоніса розглядали і досліджували митці
різних країн світу у контексті взаємодії і взаємопроникнення музики і живопису. Саме
на такій основі виникає особливо неповторна образність творчості Чюрльоніса. У
сучасну епоху ХХІ ст. недостатньо досліджено музичну творчість Чюрльоніса в Україні.
Ця проблема вимагає більш глибокого вивчення. Відтак доцільно розглянути і вивчити
проблему образності в музиці Чюрльоніса як творчий досвід, потрібний для сучасних
митців України.
Вивчали і досліджували музичну творчість Чюрльоніса такі дослідники, як
Л.В. Шапошникова, Ф. Розінер, В.М. Федотов, В. Ландсбергіс, С.В. Корольова,
О.В. Шевченко та інші.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ
СПІВТОВАРИСТВ
У статті визначено та проаналізовано принципи формування віртуальних
мережевих співтовариств, зокрема розглянуто основні моделі їх функціонування і
розвитку та основні етапи колективної ідентичності у межах соціальної
структури, а також визначено принципові особливості віртуальних співтовариств.
Ключові слова: Інтернет, віртуальність, віртуальне співтовариство, соціальні
мережі.
В статье определены и проанализированы принципы формирования
виртуальных сетевых сообществ, рассмотрены основные модели их
функционирования и развития. Раскрыты основные этапы коллективной
идентичности в рамках социальной структуры, а также определены
принципиальные особенности виртуальных сообществ.
Ключевые слова: Интернет, виртуальность, виртуальное сообщество,
социальные сети.
The article outlines and analyzes the principles of virtual network communities,
the basic model of the functioning and development. The basic stages collective identity
within the social structure, and also the principal feature of virtual communities.
Key words: Internet, virtuality, virtual community, social networking.
З розвитком і впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій виникли
нові види суспільних відносин і організаційних структур, зокрема мережеве суспільство
і віртуальна спільнота (співтовариство). Віртуальні мережеві співтовариства – це те,
що в соціальному відношенні відрізняє мережу Інтернет та аналогічні телекомунікаційні
мережі від інших засобів масової комунікації, таких як телефон, телеграф,
радіомовлення, телебачення тощо. Тому буде актуальним розкрити принципи
функціонування нового виду співтовариства в Інтернет-середовищі.
Отже, метою даної статті є визначення та аналіз принців формування віртуальних
мережевих співтовариств.
Говорячи про стан розробленості даної проблеми, слід зазначити, що традиція
вивчення соціальних структур ведеться від Е. Дюркгейма, який використовував у своїх
працях базове поняття соціальної структури «співтовариство», як і М. Вебер та інші
вчені. Загалом слід відзначити, що, зважаючи на той факт, що телекомінкаційні
технології одержали свій розвиток у першу чергу в західних країнах, це дало можливість
зарубіжним дослідникам раніше розпочати вивчення нового соціокультурного
феномена, ніж їх колегам з країн, що розвиваються. Серед зарубіжних дослідників
слід відзначити Б. Уелмана, Г. Рейнгольда, С. Кайзлер та ін. Істотний внесок в організацію
досліджень, пов’язаних з вивченням кіберпростору, зробили російські вчені
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у взаємозв’язку з модерном оскільки постмодерн – це певна реакція на модернізм або
ж відхід від нього [4; 117].
Отже, постмодернізм – це, перш за все, явище, яке прийшло на зміну модернізму.
Проявився він у багатьох сферах мистецтва (живопис, графіка, кіно, література та ін.) і
одержав підтримку з боку українських кураторів, меценатів та безпосередньо митців.
«Постмодерн» спрямований не на творчість, а на реконструкцію та «деструкцію», тобто
на руйнування та «перебудову» попередньої структури інтелектуальної практики культури
загалом.
У сфері художньої культури практичні досягнення «постмодернізму», що
орієнтується на «всесвітнє розкріпачення» підсвідомості, негативне ставлення до
«сповідальності», відмова від «сюжетності», схильність до «гри» з текстами і цитатами,
тяжіння до іронії, і зосередження уваги на зображенні людини «нижче серця», м’яко
кажучи, не бозна які. Основні стильові постмодерні захоплення – концептуалізм,
хепенінг, «стьоб», «соцарт», перформанс тощо нічим особливим по суті не відрізняються
від набутків модернізму і поза уявними теоретичними відмінностями цілковито можуть
бути поставлені у їх ряд [1; 45].
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Нова ситуація з невпинним розвитком телебачення, інших високотехнологічних
медіа, багатофункціональних засобів масової комунікації (телебачення, відео,
комп’ютери, Інтернет) стала об’єктом рефлексії в теорії постмодернізму.
Одна з визначних рис сучасного мистецтва – експериментування. Новітні відео- й
телевізійні технології часто використовують митці відеоарту, автори численних
відеоінсталяцій, що їх час від часу можна побачити в виставкових центрах, на
презентаціях. Відеоінсталяції, в яких використовують цілий комплекс технічних і
виражальних засобів (елементи телебачення, звук, освітлення, комп’ютерні ігри, інколи
– театральні засоби, скульптурні елементи), тяжіють до руйнації межі між реальностями
– природною і штучною, сконструйованою, між мистецтвом і життям, постійно
змінюють взаємини з дійсністю. Домінуючим тут стає акцент на штучності,
«зробленості» [10; 45–46].
Т. Денисова в своїх публікаціях висвітлює історію поняття «постмодернізм». На
її думку, це поняття почали вживати наприкінці 50-х рр. XX ст. у США (І. Гау, І. Гасан).
У 80-ті роки воно набуло міжнародного поширення. Постмодерна література, за
словами дослідниці, є антиподом літератури модерної, елітарної, апелює до широких
мас. У цьому її принципова ознака. Постмодерний роман побудований на гротеску,
пародії, іронії, поєднанні, здавалося б, непоєднуваних речей: верху і низу, комедії і
трагедії, сатири і сентиментальності, документа і міфу.
Т. Денисова звужує таке широке визначення, обмежуючи сферу постмодернізму
літературою, культурою, філософією. За її словами, постмодерній свідомості властиві
сумнів, антидогматичність, плюралізм на всіх рівнях (сюжетному, композиційному,
образному, характерологічному тощо), співтворчість читача і письменника, діалогізм
як внутрішнє джерело руху, поєднання історичних і позачасових категорій [11; 5–7].
У «Нотатках на берегах роману «Ім’я Рози»» У. Еко зазначив, що постмодернізм
не можна вважати фіксованим хронологічним явищем. На його думку, постмодернізм
– це певний духовний стан і навіть ставлення до праці.
Відомий польський письменник і філософ Станіслав Лем зауважує: «Парадокс
нашого часу в тому, що колосальний ріст знань одночасно супроводжує огидний арсенал
дурниці та примітивізму, які претендують зійти на Олімп мистецтва. В сфері слова, в
прозаїчній літературі ми також маємо модернізм і одночасно швидкий паросток від
інформації, яка досить складно засвоюється, в вигляді томів англійського походження,
яка присвячується школам чародійства та їх юному вихованцю» [8].
Сучасна «художня практика» розробила для задоволення потреб людини в
емоційному насиченні різноманітні прийоми, засоби, підходи, образні вислови.
Мистецтво постмодернізму активно використовує засоби кітчу, мелодрами, детективу,
а також містику, міфологію, притчу, надаючи людині можливість пережити як позитивні,
так і негативні емоції, жах, страх [9; 16].
Цьому впливові піддаються екранні (бойовики, мелодрами, комедії, фільми-жахи),
пластичні мистецтва (картини з зображенням насилля, інсталяції тощо) та українська
література (гротеск, пародії, іронії) та ін.
У межах дослідницької парадигми постмодерну працюють філологи, філософи,
соціологи, мистецтвознавці. Однак його сутнісні особливості можна розглянути лише

О. Войскунський, В. Дрожжинов, С. Дятлов та ін. Наукові публікації українських
культурологів мають фрагментарний характер.
Віртуальні співтовариства (англ. virtual communities, e-communities) – новий тип
товариств, які виникають і функціонують в електронному просторі (перш за все, за
допомогою мережі Інтернет) з метою сприяння вирішенню своїх професійних,
політичних завдань, задоволення своїх інтересів у мистецтві, дозвіллі тощо. Віртуальні
спільноти визначають також як об’єднання користувачів мережі в групи зі спільними
інтересами для роботи в електронному просторі з метою подальшого вдосконалення
мережі. Віртуальні мережеві співтовариства – це те, що в соціальному відношенні
відрізняє мережу Інтернет і аналогічні телекомунікаційні мережі від інших засобів
масової комунікації, таких як телефон, телеграф, радіомовлення, телебачення тощо.
Американський соціолог, критик і письменник, який спеціалізується на вивченні
культурних, соціальних і політичних імплікацій у медіа-сферу сучасності, таких як
Інтернет, мобільний зв’язок і віртуальні спільноти, Говард Рейнгольд на додаток до
характеристик віртуальних співтовариств як мережевої структури вводить чинник
спільності інтересів і взаємної турботи членів спільноти один про одного. Є й інші
визначення, однак і серед наведених неважко побачити в цій послідовності пропонованих
критеріїв спільноти прояв одного – спільної діяльності. Очевидно, що саме спільна
діяльність є основним організуючим джерелом спільноти, її системоутворюючим
чинником.
Поняття віртуальної спільноти було тісно пов’язане з мережею Інтернет ще на
початку формування, але в роки його розвитку дуже рідко власники сайтів і порталів
стимулювали комунікаційні взаємодії між відвідувачами. На початку 1970-х років
комп’ютерні мережі стали основою для нового типу комунікації, яка розширювала
суспільство, а також альтернативою централізованого мовлення преси (зокрема,
неофіційної). Якщо на ранніх етапах розвитку соціокультурного середовища в
кіберпросторі спільноти користувачів могли характеризуватись як гомогенні, то в даний
час глобальні телекомунікаційні мережі загального користування є гетерогенними.
Спільноти, як правило, створюються навколо інформаційних ресурсів, які існують в
тій чи іншій формі – сайт, портал, електронна конференція тощо. При цьому самі
інформаційні ресурси можуть містити інформацію, призначену для невизначеного кола
осіб, а також і вузькопрофільні матеріали.
Формування віртуальних мережевих співтовариств відбувається на основі
принципів, описаних ще Гегелем: спочатку з’являється форма, яка поступово
наповнюється змістом, а потім уже зміст починає впливати на еволюцію форми. У
даному разі формою можуть виступати програмні артефакти: сайти, листи розсилки,
різноманітні сервіси (електронна пошта, хостинг) тощо. З цього приводу Г. Рейнгольд
відзначав: «Віртуальні спільноти автоматично не виникнуть через те, що власники
ресурсу просто додадуть форум або кімнату для бесіди на відповідній сторінці
всесвітньої павутини. Зусилля, які залучають увагу людей і стимулюють їхнє бажання
брати участь у дискусіях у віртуальному просторі, повинні бути спрямовані, в першу
чергу, на те, щоб об’єднати людей. Кваліфіковане сприяння, продумані суспільні
контакти, соціокультурні механізми і матеріали мультимедіа для ознайомлення з
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новинками у використанні медіа – це і є «суспільна інфраструктура», необхідна для
успіху в побудові віртуальних співтовариств» [14].
Таким чином, орієнтація на ті чи інші соціальні групи користувачів закладається
ще на етапі вибору програмно-технологічних рішень, які використовуються при
створенні інформаційного ресурсу і, відповідно, віртуального співтовариства.
Наприклад, якщо ресурс орієнтований на користувачів, які проживають у місцевості,
де погано розвинені телекомунікаційні мережі, він не повинен включати сервіси, які
вимагають завантаження з сайту великих об’ємів інформації (складний графічний
дизайн, потокове відео тощо). Один з найстаріших рекламістів на Інтернет-ринку Росії
К. Готовцев вважає, що: «Ідеальна платформа для роботи з віртуальними
співтовариствами – це система, яка дозволяє на єдиній базі формувати нескінченну
кількість проектів, ресурсів, засобів комунікації, об’єм яких обмежений виключно
потребами суспільства. Така платформа дозволяє працювати з групами конкурентів,
іншими інтересами і напрямами, інколи абстрагуючись від внутрішніх конфліктів, інколи
навпаки – стимулюючи та підштовхуючи їх. А, отже, у результаті, формується ідеальна
система, яка працює з ідеологією, що імітує доцентрову парадигму» [6].
Після того, як програмна оболонка, на основі якої буде функціонувати соціальна
структура, створена і в суспільство прийдуть перші учасники, багато буде залежати від
процесу самоорганізації. Теорія самоорганізації – одна з небагатьох теорій, яка описує
системи, в яких координація і співпраця відбуваються за відсутності чітко вираженої
ієрархії. Ґрунтуючись на засадах цієї теорії, багато вчених, зокрема С. В. Бондаренко
[4], висловлюють переконання в тому, що віртуальні мережеві спільноти з добровільним
членством мають розглядатись як самоорганізовані системи. Користувач підключається
до телекомунікаційних мереж і діє в них, як правило, без фізичної присутності з ним
інших осіб. Зиск від участі в віртуальних співтовариствах визначається спочатку
соціальними чинниками і не має матеріального еквіваленту. Прийшовши ззовні в уже
сформоване співтовариство, індивід, у першу чергу, цікавиться тим, як на нього
реагують інші і вже після цього вирішує питання, пов’язані із задоволенням власних
інформаційних потреб. Отже, стабільність існування будь-якої соціальної структури
залежить від міри інтеграції особистих потреб особистості з інтересами учасників
співтовариства. Без прагнення користувачів до досягнення колективних цілей,
дотримання загальних для учасників співтовариства етичних норм і норм поведінки,
мережеве співтовариство не може вважатися сформованим.
Процес формування віртуальних мережевих співтовариств включає в себе кілька
етапів: створюється та чи інша програмна оболонка, яка дозволяє здійснювати
комунікацію, після цього на цей ресурс приходять (чи не приходять) користувачі. З
часом у результаті взаємодії постійних користувачів ресурсу виникає соціальна
структура. Таким чином, соціальний агрегат трансформується в соціальну структуру і
ці процеси мають багато спільного як в офлайні, так і в онлайні, оскільки в межах
людського суспільства функціонування соціальних груп є основною формою прояву
традиційних соціальних практик.
Дискурсивні практики функціонування співтовариств є досить різноманітними,
однак можна виокремити три основні моделі: розвиток, соціальне планування і

Порівняно з творчими процесами, які відбувалися на Заході, українське мистецтво,
зокрема образотворче, трансформується за часів перебудови СРСР та перших років
незалежності. Термін «постмодернізм» увійшов у мистецький і – ширше:
культурологічний – вжиток наприкінці XX ст. як загальне означення стильових течій у
літературі та мистецтві, що виникли в умовах наростання загальної кризи ідеологічного
мислення, на руїнах соціальних утопій та антиутопій як іронічна альтернатива насамперед
мистецтву соціалістичного реалізму, що офіційно визнавалось єдино гідною формою
художньої творчості в країнах соціалістичного блоку, але також і всім іншим, в тому
числі й модерністським, мистецьким течіям з їхніми претензіями на володіння
«істиною» мало не в останній інстанції [1; 244].
Порівнюючи риси більшості тенденцій, що виникли у зазначений період та
поступово посіли провідне місце в художньому житті, з аналогічними процесами
світового мистецтва, цей час називають (Г. Вишеславський), хоча й досить умовно,
модерністським і постмодерністським. Розвиток модернізму й постмодернізму в
Україні відбувався із значними відмінностями від західного, щонайперше через
ідеологічні обмеження в СРСР та надшвидкий стрибок багатьох мистців до актуальних
напрямів під час перебудови. Модерністські течії, що еволюційно розвивались на Заході
протягом десятиріч, українськими художниками засвоювалися за декілька місяців або
навіть тижнів. Наслідком таких різких зрушень було, найчастіше, змішення елементів,
властивих, зазвичай, різним періодам – неоавангарду, модернізму та постмодернізму.
Їхнє розташування в часі було замінене в нас на «вертикальне розміщення» в різних
середовищах художніх мікросуспільств. Таким чином, означений період (кінець 1980-х
– початок 1990-х рр.) називають (Г. Вишеславський) змішаним – «модернопостмодерністським» [3; 93].
Значні зміни відбулися в художній практиці митців після 1993–94 рр. Живопис,
графіка та скульптура були на тривалий час усунуті зі сцени актуального мистецтва
(«процес розкартинення»). Вони стали вважатись атрибутом салонного мистецтва.
Означений період називають (Г. Вишеславський) змішаним – «модернопостмодерністським», «перехідним стилем – заплутаною сумішшю того й того».
Ближче до 1993–1994 рр., не маючи надійної організаційної, економічної та
інформаційної бази, мистецтво уподібнюється до більш успішного з комерційного
погляду модернізму і різноманітні форми фігуративного мистецтва, й навіть під салоннокомерційне мистецтво. Майже скрізь можна було помітити натяки на самоіронію,
цитатність. Безпосередньо ж постмодерністські проекти ставали в кінці означеного
періоду дедалі рідкіснішими. В Україні більшість художньої спільноти сприйняла
естетику постмодернізму у формі зовнішніх ознак та декоративних рис [3; 138].
Світосприйняття постмодернізму знайшло своє відтворення і у телебаченні. Багато
рис, властивих постмодерністському мистецтву і сучасним медіа, характеризують не
стільки їх, скільки загальну культурну парадигму сучасності.
Однією з актуальних тенденцій розвитку сучасного ТБ є посилення інтерактивності
– останнім часом все частіше глядачів залучають до телевізійного простору.
З’являється все більше програм, де безпосередня участь чи так звана реакція глядачів
(чи у студії, чи по той бік екрана) стає вагомим структурним елементом самого
телевізійного проекту.

24

193

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРН У МИСТЕЦТВІ

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ СПІВТОВАРИСТВ

«Смерть сучасному мистецтву» вже ніхто не передрікає. Проте відвідавши виставки
сучасного мистецтва, здається, що побоювання американських дослідників наприкінці
XX ст. все ж таки можуть справдитися, але вже в XXI ст.
У постмодернізмі прослідковується сплав, поєднання різних ознак, прийомів,
стилів, які представляють «нову авторську форму». Це дуже характерно для
постмодернізму: його новизна – сплав старого, колишнього, що вже було у використанні,
але все інтерпретується в новому контексті.
Ще однією важливою ознакою постмодернізму є іронія. Можливість вільно
маніпулювати будь-якими готовими формами, а також художніми стилями минулого в
іронічному ключі.
Як зауважує С.Д. Безклубенко, «постмодерн» спрямований не на творення, синтез,
творчість, а на «деконструкцію» та «деструкцію», тобто на руйнування та «перебудову»
попередньої структури інтелектуальної практики культури загалом.
Відтак, зазначає професор, що «адепти постмодернізму виявляють схильність
до нехтування законами логіки (що нібито осоромилася), не визнають методологічної
дисципліни і не дотримуються навіть, сказати б, «охайності» мислення, не кажучи вже
про заперечення будь-якої ціннісної ієрархії наукових теорій та філософських концепцій,
релігійних та атеїстичних переконань. Не дивно, отже, що настання «епохи»
«постмодерну» характеризується жалюгідним «відродженням» містики, окультизму,
всякого роду «шаманства» і зануренням у середньовічні забобони та марновірства» [1;
245].
Серед іноземних дослідників також є ті, які не вважають «творами мистецтва»
постмодерністські творіння. Як зауважує С. Лем, об’єктом атак, звинувачень і обурень
є так звані твори сучасних пластичних мистецтв. Різноманітні види публічно
експонованих екскрементів, сексуальні контакти з сакральними об’єктами, банки, в яких
містяться законсервовані секреторні виділення артистів, так звані «merde», що
відповідає польському «gowno», як і менш образливі, хоча і переповнені плювками
плювальниці і, врешті решт, об’єкти, які викликають страх, відразу, неприязнь, а,
можливо, і легкі судороги відвідувачів [8].
Вітчизняні сучасники (принаймні деякі) теж мають схожі думки. Зокрема, Ліна
Костенко дає таку оцінку здобуткам постмодернізму, зокрема українського: «Пішли
на виставку сучасного авангарду. Круто відірвалися. Найбільше вразила «Марія №142».
Пронумерована Марія це вже щось. Куди там Пікассо з його «Жінкою в кріслі»? І всі
модерністи разом узяті. А втім, чого я дивуюся? ... Взагалі мистецтво зробило
величезний крок уперед. Що там ті китайці з їхніми пензликами, японські мініатюри і
весь цей Іван Марчук з його космічно-капілярною технікою, всі ті голоси його душі і
«Нові експресії»? Вчорашній день. Нафталін. Сучасне мистецтво не визнає канонів.
Приміром, дриплінґ. Що в руки трапило – віхоть, лопатка, дірява бляшанка, кулінарний
шприц – квецяй, маж, не кремпуйся. На фіґ талант, натхнення, якісь там ідеї. Головне,
щоб було стьобно. Шок, скандал, провокація – ось ферменти мистецтва, його елітарний
тренд. Все має бути спонтанне й гранично відверте – як фізіологічний акт, як бажання
лайнутись або відлити в недозволеному місці. Відливають на все. На батька, на матір,
на літературу, на історію. Сміються до гикавки над самим словом «патріотизм» [6; 278].
Інші ж, навпаки, вважають, що нічого поганого в тому немає, і пропагують голі
дефіле, машини з виготовлення екскрементів тощо.

соціальну дію. Розвиток передбачає спільні дії для задоволення потреб учасників
співтовариства. Соціальне планування торкається питань, пов’язаних із прийняттям
рішень усередині співтовариства, і питання взаємовідносин із зовнішнім по відношенню
до співтовариства соціумом. Соціальна дія – це інтеракції акторів як усередині
співтовариства, так і спрямовані поза нього.
На перших етапах розвитку комп’ютерних телекомунікаційних мереж загального
користування ініціатива у формуванні мережевих співтовариств належала одинакам, які
просували що-небудь. У 1995 р. почалося створення раніше унікальних інформаційних
сервісів (таких, наприклад, як веб-сайти) у формі масової послуги. Розвиток
телекомунікаційних мереж став не тільки технологічним, а й економічним і соціальним
проектом, що впливає на життя мільйонів людей по всьому світі. Відповідно до цього
розпочався процес «переливання» ініціативи по створенню співтовариств від «технарів»
до соціальних замовників, якими можуть виступати рекламні фірми, безкоштовні
мережеві медіа і сервіси (з метою подальшого перепродажу створеної аудиторії
рекламодавцям та інвесторам); фірми електронної комерції (з метою створення
співтовариства покупців, просування торгової марки, поліпшення зворотного зв’язку
зі споживачами тощо); публічні політики та діячі церкви (для впливу на електорат або
для створення націоналістичних, релігійних та інших мережевих співтовариств) [3].
Зрозуміло, що неможливо відобразити в повному обсязі мотивацію творців
локального мережевого соціуму (тут можуть проявлятись й асоціальні інтереси, й
інтереси медіа по створенню нових каналів одержання і розповсюдження інформації, й
інтереси розподілених наукових співтовариств тощо). Слід враховувати, що у
формуванні віртуальних співтовариств, які створюються навколо одного
інформаційного ресурсу, можуть брати участь від одного до потенційно необмеженої
кількості офлайнових колективів, і у кожного з них може бути своя мотивація. При
цьому стратегічні інтереси творців віртуальних мережевих співтовариств та інтереси
його учасників не завжди співпадають.
На нові сайти можуть залучатися як вже існуючі в онлайні або офлайні групи
(наприклад, співтовариству читачів друкованого видання пропонується стати одночасно
і відвідувачами сайту електронної версії видання), так і не організовані в співтовариства
користувачі. Форми залучення уваги користувачів до того чи іншого інформаційного
ресурсу можуть бути найрізноманітнішими (реклама в онлайнових та офлайнових медіа,
розміщення інформації в пошукових системах тощо) і визначаються, в першу чергу,
креативними здібностями творців ресурсу.
Так, однією з форм розширення складу учасників віртуального мережевого
співтовариства є використання методів «вірусного маркетингу», при цьому інформацію
про ресурс передають іншим самі ж користувачі.
Подальший підхід до аналізу механізмів формування мережевих співтовариств
вимагає хоча б короткого уточнення сутнісних підстав, за якими класифікується
співтовариство. Серед причин, які сприяють об’єднанню користувачів у співтовариства,
можна виокремити такі: прагнення втамувати «голод» у сфері комунікативних взаємодій;
організаційні причини, які сприяють формуванню віртуальних організацій; соціокультурні
особливості комунікаційних відносин учасників у традиційних географічних
співтовариствах, що не дозволяють розширювати сферу неформальних інтеракцій тощо.
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Відносини у співтовариствах будуються на добровільно прийнятих зобов’язаннях,
які замінюють формальні зовнішні обов’язки. Важливу роль відіграє й атмосфера, в
якій здійснюються комунікативні практики: чим більш неформальна атмосфера, тим
вище активність учасників. В основі взаємовідносин учасників є довіра. Почавши
здійснювати інтеракції в межах співтовариства, індивід з часом або пом’якшує свої
домагання, або ж залишає співтовариство. Таким чином, виникає рефлексивно
організована довіра – базовий елемент організації співробітництва.
Як зазначалося вище, користувачі, орієнтовані на вирішення практичних проблем,
розглядають вступ у віртуальне мережеве співтовариство як можливість перебувати в
інформаційному середовищі разом з учасниками, компетентними у відповідній
проблематиці. Разом з тим, практика комунікаційних взаємодій свідчить, що дуже рідко
спілкування в спеціалізованих співтовариствах обмежується професійною
проблематикою.
Канадський учений, викладач Університету Торонто, дослідник у сфері
використання інформаційних технологій у бізнесі та суспільстві Д. Тапскотт зазначає:
«В епоху мережевого інтелекту команди об’єднуються в мережу, щоб розширити межі
своєї «колективної свідомості». Подібно до того, як системи клієнт-сервер
розподіляють та об’єднують процес обробки даних, перетворюючи мережу в
обчислювальну машину, в системах із міжмережевою взаємодією людський інтелект
стає одночасно розподіленим та об’єднаним, таким чином з’являється нова форма
«свідомості» [11].
Незалежно від мотивації індивідів, які увійшли у віртуальну групу, для того, щоб
співтовариство, яке зібрало необхідну кількість учасників, могло ефективно
функціонувати, користувачі повинні відчути почуття колективної ідентичності. Контекст
здійснення за допомогою комп’ютера комунікації обов’язково передбачає акт уявлення,
зобов’язаний викликати образ спільності з іншими (індивідами), які найчастіше безликі
або навіть анонімні. Саме завдяки колективній ідентичності віртуальне мережеве
співтовариство стає суб’єктом соціальних взаємодій. Після того, як користувач у
процесі соціалізації стає посвяченим у смисловий зміст соціального світу, існуючого
в тому чи іншому співтоваристві, він стає повноправним учасником процесу подальшого
колективного тлумачення віртуальної реальності.
Згуртованість віртуального мережевого співтовариства визначається мірою
привабливості даної спільноти з точки зору користувача, який бере в ній участь. Індивіди
ж думають, почувають і поводять себе відповідно до соціальних характеристик
співтовариств, до яких вони відносяться в кожен момент часу. Під час комунікативних
практик, що здійснюються на регулярній основі, учасники співтовариства вибудовують
колективне «ми», тобто колективну ідентичність. Ще в кінці XIX ст. Еміль Дюркгейм
виявив інтегруючу властивість групової свідомості: «Група думає, почуває зовсім
інакше, ніж це б зробили її члени, якщо б вони були розділені по одному. Отже, якщо
взяти окремого учасника, то він не зрозуміє нічого, що відбувається в групі» [7].
Виходячи з конструктивної точки зору, колективна ідентичність у межах соціальної
структури може бути поділена на три етапи. На першому етапі в процесі соціалізації
нового учасника відбуваються процеси взаємного впливу індивідуальної ідентичності
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как мне кажется, в изрядной степени отдает унынием, а то и регрессией. Это
возможность мыслить все эти формы через своеобразное смешение всего со всем. Я
не имею с этим ничего общего. Это ваше дело» [12].
У трактуванні Умберто Еко постмодернізм у широкому розумінні – це механізм
зміни однієї культурної епохи іншою, який щоразу приходить на зміну авангардизму
(модернізму). «Постмодернізм – не фіксоване хронологічне явище, а певний духовний
стан» [5].
Загалом існує багато оцінок постмодернізму, це: загальний культурний знаменник
другої половини XX ст., унікальний період, в основі якого лежить специфічна
парадигмальна установка на сприйняття світу як хаосу – «постмодерністська чутливість»
(В. Вельш, І. Хассан, Ж.-Ф. Ліотар); самостійний напрям у мистецтві (художній стиль),
що означає радикальний розрив з парадигмою модернізму (Г. Хоффман, Р. Кунов),
постмодернізму як цілісного художнього явища не існує. Можна говорити про нього
як про переоцінку постулатів модернізму, але сама постмодерністська реакція
розглядається як міф, на думку X. Летена і С. Сулеймена; постмодернізм – епоха, що
прийшла на зміну європейського Нового часу, однією з характерних рис якого була
віра у прогрес і всемогутність розуму. Злам ціннісної системи Нового часу (модерну)
почався в період Першої світової війни. В результаті цього європоцентристська картина
світу поступилася місцем глобальному поліцентризму (X. Кюнг), модерністська віра в
розум поступилася місцем інтерпретативному мисленню (Р. Тарнас) та ін. [14].
В одній із статей «Прощавай, модернізм» (1979 р.) Кім Левін зазначає, що на
початку 70-х років арт-критики і художники модерністи робили жахливі передрікання
про смерть мистецтва. Дослідник передбачає, що вочевидь не мистецтво наближалось
до свого завершення, а лише певний період.
К. Левін зауважує, що модерністське мистецтво за останнє десятиліття (мова
йде про 70-ті роки XX ст. – прим. Турчак) перетворилось у стилістичний напрям певного
періоду, в історичну цілісність. Це мистецтво підходить до кінця і відступає в минуле.
На зміну йому приходить постмодернізм, який швидко перетворюється в модний
термін.
К. Левін доводить те, що постмодернізм не лише розвіяв ілюзію художнього
об’єкту, але і відмовився від віри у весь світ, створений руками людини, в культуру
споживача і наукоподібної претензії на об’єктивність. Він розпочався з повернення до
природи. Оптимістичні настрої зникли.
Можна тільки уявити, які були зміни. У 1967 р. художні журнали були переповнені
гладкими кубічними формами; в 1969 р. ці сталеві і пластмасові об’єкти були витіснені
натуральними речовинами, реальними процесами, фотографічними образами, роботами,
присвяченими мові та системам реального часу. І це не було простою появою нової
течії в мистецтві, як раніше. Це був корінний перелом, який вплинув на художників всіх
переконань і течій [7].
Сьогодні говорять про постмодернізм як вже про сформований стиль мистецтва,
основною ознакою якого є використання готових форм. Запозичення проявляється у
вигляді рімейка1, реінтерпретації та навіть у дописуванні від себе класичних творів та ін.
1
Рімейк (від англ. remake – створення заново) – нова постановка фільму, вистави за тим
самим сценарієм, п’єсою.
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прозу постмодерного періоду (Р. Харчук), українське кіно і постмодернізм (В. Ільїн,
І. Побєдоносцева), постмодерністські тенденції в сучасному візуальному мистецтві
(Г. Вишеславський) та ін.
Особливо привертає увагу те, що постмодернізм цікавить як іноземних, так і
вітчизняних дослідників. При всьому розмаїтті думок не вимальовується цілісна картина
поняття. Тому завданням даної статті є спроба розглянути українську постмодерну
ситуацію.
На відміну від модернізму, який є більш зрозумілим явищем для широкого загалу
і визначається як загальне означення стилістичних шкіл, течій, напрямів у літературі та
мистецтві кінця XIX – початку XX ст., представники яких декларували в теорії і виражали
у художній практиці різної міри розрив з тими чи іншими (ідейними, філософськими,
релігійними, технологічними тощо), успадкованими від попередніх поколінь майстрів,
принципами творчості [1; 229], постмодернізм є його наступником.
Явище, яке охоплюється поняттям «постмодернізм», своїми витоками сягає
середини XIX ст., коли починає рватись єдність традицій і новаторства, коли модерним
починає вважатись тільки те, що виражає «просто нове», коли починається гонитва за
«новизною як такою», коли у новизні самій по собі починають вбачати самодостатню
цінність. Така трансформація модерну виразно представлена в концепції мистецтва, якої
дотримувалися, наприклад, письменники Едгар По та Шарль Бодлер [1; 224].
Важливою для розуміння стрибкоподібної «модифікації» модернізму і
перетворення його на «постмодернізм» є концепція мистецького авангарду. Прихильники
його також ганялись за «новизною», але при цьому вони визнавали, – хоча і в перверсивній
формі, – ціннісну «ієрархію»: нове, вважали вони, завжди ліпше старого [2].
Більшість феноменів постмодернізму виникли як специфічна реакція на усталені
форми попередньої культурної ситуації країн Європи та Америки. Термін з’являється в
період Першої світової війни в праці Р. Панвіца «Криза європейської культури» (1917 р.).
У 1934 р. у книзі «Антологія іспанської і латиноамериканської поезії» Ф. де Онис
використовує його для визначення реакції на модернізм. У 1947 р. Арнольд Тойнбі в
книзі «Осягнення історії» надає постмодернізму культурологічний сенс: постмодернізм
символізує закінчення західного господарювання в релігії та культурі [14].
Він визначив певний етап у розвитку західноєвропейської культури, що
характеризується переходом від політики, яка спиралася на мислення в категоріях
національних держав, до політики, яка враховувала глобальний характер міжнародних
відносин [10; 41–42].
Ж.-Ф. Ліотар визначив поняття «постмодерн» як кризу «метасценаріїв» (великих
проектів). У відомій роботі «Стан Постмодерну» (1979 р.) він стверджує, що наше
століття (а саме XX ст. – авт.) з його постсучасним станом відрізняється «скептицизмом
по відношенню до мета-нарративів». [13]
Постмодернізм як специфічне явище в історії був поширений на Заході в 1980-х
роках. Визначення поняття «постмодернізм» розробляли філософи М. Фуко, Ж. Дерріда,
Ж. Бодрійяр. Основними тезами Жака Дерріда вважають – «Світ є текст».
Незважаючи на те, що Ж. Бодріяра називають «гуру» постмодерну, сам він так не
вважає, і в одному із своїх інтерв’ю (з Гейном, 1993 р.) зазначив: «Постмодернизм,

учасника і колективної ідентичності групи. На другому етапі актор бере участь у
формуванні колективної ідентичності з урахуванням соціального часу існування
співтовариства. На третьому етапі особа, вступаючи в комунікаційну взаємодію з
представниками інших співтовариств, у першу чергу, представляє колективну
ідентичність, а вже потім демонструє ідентичність індивідуальну.
Колективна ідентичність не може обмежуватися лише емпатійними чинниками,
будучи комплексним феноменом, що включає когнітивні та оцінювальні моменти. Тому,
коли мова йде про колективну ідентичність, необхідно робити акцент на прихильності
до соціальних цінностей, солідарності в питаннях відстоювання спільних інтересів.
Групова ідентичність найбільш яскраво проявляється у віртуальних мережевих
співтовариствах у разі можливості порушення статусу-кво, включаючи як прояви
зовнішніх загроз, так і соціальні конфлікти всередині групи. При цьому тільки міцні
зв’язки між учасниками співтовариства сприяють появі відчуття приналежності до
групи, дозволяючи у разі конфліктних ситуацій піднятися над особистими інтересами.
Створення негативних настанов комунікаційної поведінки по відношенню до учасників
інших співтовариств найчастіше сприяє посиленню відчуття групової ідентичності.
Здійснені в офлайні дослідження свідчать, що одні індивіди активніше прагнуть
спілкуватися з іншими індивідами, чим більше погляди цих людей відрізняються. При
цьому ці погляди аж ніяк не мають відрізнятися кардинально, оскільки кардинальна
відмінність у поглядах і нетерпимість до чужої точки зору призводить до соціальних
конфліктів.
Спільність поглядів і виникнення феномену колективної ідентичності сприяють
появі певної довіри серед учасників віртуальних мережевих співтовариств. Відповідно,
учасники, об’єднані в кіберпросторі відчуттям приналежності до групи, діють більш
ефективно. Таким чином, однією з найбільш істотних проблем є проблема забезпечення
лояльності учасників по відношенню до суспільства. Лояльність, як і інші складові
групової ідентичності є важливими соціальними інструментами тільки в тому разі, якщо
користувачі чітко уявляють межі соціальної структури, мету співтовариства, форми і
методи вирішення поставлених перед групою завдань.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що для здійснення інтеракцій
інформаційний ресурс повинен надавати учасникам відповідні програмні артефакти.
Формування співтовариств може здійснюватися на основі принципів «вірусного
маркетингу», відповідно до яких інформацію про ресурс поширюють самі ж відвідувачі.
Особливе значення для оформлення груп як соціальних структур мають принципи
асоціації та інерції. Якщо перший консолідує групу як суб’єкта на основі наслідування
(внутрішньо-груповий пошук якості схожості) та опозиції (зовні групове
самоствердження у вигляді виклику способу життя інших груп), то інший ґрунтується
на домінуючих серед учасників групи стереотипах сприймання і дії.
Також є проблема критичної маси учасників віртуального мережевого
співтовариства. Мається на увазі необхідність наявності певної кількості користувачів
для підтримки обміну інформацією. В межах віртуальних мережевих співтовариств
колективний пошук ідентичності найчастіше є реакцією на процеси зубожіння
соціального життя в офлайновому суспільстві. Після того, як учасники співтовариства
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самоідентифікувалися як віртуальний колектив, виникають проблеми координації
соціальних дій (для того, щоб домогтися бажаного для групи результату), координації
інтересів (в тому разі, якщо учасники співтовариства мають суперечливі інтереси) і
координації соціальних норм, ролей і статусів.
Віртуальні мережеві співтовариства забезпечують своїх учасників позитивним
колективним «ми» за рахунок того, що група позитивно відмінна від інших
співтовариств. При цьому процес виявлення відмінностей не менш важливий, ніж процес
знаходження подібності. В процесі здійснюваних на регулярній основі комунікативних
практик учасники співтовариства вибудовують колективну ідентичність.
Принципова особливість віртуальних співтовариств полягає в тому, що
використання Інтернет-технологій у процесі спільної діяльності людей дозволяє
більшою мірою, ніж раніше, здійснювати її регулювання на основі прямих інформаційних
обмінів і взаємодій між усіма членами співтовариства. Ці нові можливості дозволяють
членам віртуальних співтовариств конструювати нові правила соціальної поведінки і
відповідні регулятивні інституційні механізми. Наявність прямих рівноправних зв’язків
усіх з усіма є визначальною якістю віртуального співтовариства, сприяє значному
підвищенню дієздатності всіх осіб, які беруть участь у них.
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ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРН У МИСТЕЦТВІ
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ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТМОДЕРН У МИСТЕЦТВІ
Постмодернізм прослідкують у всіх сферах мистецтва, однак при всьому цьому
не вимальовується його цілісна картина. Тому завданням даної статті є спроба
розглянути українську постмодерну ситуацію.
Постмодернізм – це, перш за все, явище, яке прийшло на зміну модернізму.
Проявився він у багатьох сферах мистецтва (живопис, графіка, кіно, література
та ін.) і одержав підтримку з боку українських кураторів, меценатів та
безпосередньо митців. «Постмодерн» спрямований не на творчість, а на
реконструкцію та «деструкцію», тобто на руйнування та «перебудову»
попередньої структури інтелектуальної практики культури загалом.
Ключові слова: модернізм, постмодернізм, сучасне мистецтво.
Постмодернизм прослеживают во всех сферах искусства, однако при этом
не вырисовывается его целостная картина. Поэтому задачей данной статьи
является попытка рассмотреть украинскую постмодерную ситуацию.
Постмодернизм – это прежде всего явление, пришедшее на смену модернизму.
Проявился он во многих сферах искусства (живопись, графика, кино, литература и
др.) и получил поддержку со стороны украинских кураторов, меценатов и
непосредственно художников. «Постмодерн» направлен не на творчество, а на
реконструкцию и «деструкцию», а именно, на разрушение и «перестройку»
предыдущей структуры интеллектуальной практики культуры в целом.
Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, современное искусство.
Postmodernism is evident in all spheres of art, but no one can see the whole picture
of it. That is why the aim of this article is an attempt to examine Ukrainian postmodern
situation. Postmodernism is first of all a phenomenon that has replaced modernism. It
has manifested itself in many fields of the arts (painting, drawing, cinematography,
literature, etc.) and received support from the Ukrainian curators, patrons and artists
directly. Despite the fact that the "postmodern" is aimed not at work, but at the
reconstruction and "destruction", namely, the destruction and "reconstruction" of the
previous structure of the intellectual culture in general practice.
Key words: modernism, post-modernism, contemporary art.
Період у мистецтві, який прийшов на зміну модернізму, дослідники визначають
як «постмодернізм».
Визначаючи термін «постмодернізм», потрапляємо в пастку багатьох визначень.
Українські дослідники розглядають постмодернізм та його різновиди
(С. Безклубенко), постмодерністську культурну ситуацію, зокрема: українську
культурополітику перед викликами постмодерних ситуацій (М. Ожеван), українську
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можна пояснити цикл моди у зв’язку з соціально-політичними чинниками (теорією
поколінь, демократизацією, глобальним мультикультуралізмом), а також чергуванням
настроїв та актуальних стилів у мистецтві (що доведено, наприклад, у дисертації
Мельника М. Т. «Мода в контексті художніх практик»). Більшість теорій еволюції моди
представлено досить аргументованими, проте наукою поки не знайдено комплексного
підходу, що враховує всі чинники та дозволяє робити адекватні прогностичні оцінки
розвитку фешн-трендів. З огляду на це представлену в цьому дослідженні модель
еволюції стилістики фешн-образів доцільно вважати теоретичною або
«формалізованою», пам’ятаючи, що реальна мода складається під впливом великої
кількості чинників, більшість яких важко піддаються аналізу.
Найменш передбачувані чинники еволюції моди – чинники суб’єктивноіндивідуального характеру. Прикладами найбільш значущих для моди 2000 – 2010 років
є випуск надзвичайно успішних альбомів Брітні Спірс (починаючи з 1998 року) чи запуск
каналом HBO серіалу «Секс і місто» (з 1998 р.).
Серед об’єктивно-історичних чинників, що визначатимуть розвиток стилістики
фешн-образів 2010 – 2020 років, на нашу думку, варто виділити, поширення азійського
культурного впливу та актуалізацію еко-тенденцій, що призводить до удосконалення
природозберігаючих технологій та появи нових екологічно-дружніх матеріалів і
способів їх обробки.
Таким чином, можемо зробити висновок, що стилістичні зміни в фешн-дизайні
ХХ – початку XXI ст. відбувалися постійно, періодично «повертаючи у моду»
стилістичні параметри попередніх часів, найбільше запозичуючи в моді 40-річної
давнини. Часовий цикл розвитку стилістичних фешн-тенденцій від зародження до втрати
актуальності триває майже десять років. Така циклічність змін дозволяє прогнозувати
динаміку розвитку стилістичних параметрів фешн-образу та допомагає дизайнеру
формувати концептуальну базу перспективних колекцій.
Подальшим напрямом дослідження стилістичної еволюції фешн-образів може
стати більш детальний аналіз зміни окремих складових цих образів – зачісок, макіяжу,
форм і силуетів костюма, стилістики аксесуарів тощо.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА”
У статті розглянуті основні підходи до визначення поняття культурної
спадщини. Подано визначення цього феномену, що зустрічаються у міжнародному
та державному законодавстві.
Ключові слова: культура, культурна спадщина, культурні цінності, охорона
культурної спадщини.
В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия
культурного наследия. Представлены определения этого феномена, встречающиеся
в международном и государственном законодательстве.
Ключевые слова: культура, культурное наследие, культурные ценности, охрана
культурного наследия.
The research describes the main approaches to the definition of cultural heritage,
provides definitions of this phenomenon occurring in the international and national
legal acts.
Key words: culture, cultural heritage, cultural values, protection of cultural heritage.
Сьогодні досить актуальним є питання використання об’єктів культурної спадщини
у соціально-економічних процесах, зокрема в сфері туризму. Це завдання пов’язане з
рядом проблем, однією з яких є визначення самого поняття “культурна спадщина”. Без
її вирішення неможлива охорона та адаптація об’єктів культурного та природного
надбання до туристичних процесів, що динамічно розгортаються як у нашій державі,
так і в усьому світі.
Метою роботи є розгляд підходів до визначення поняття “культурна спадщина” в
науковій та юридичній літературі, а також проблем, які супроводжують розкриття
сутності цього явища.
Поняття “культурна спадщина” – одне з основних і фундаментальних понять
культурології. Досліджуючи тенденції культурних процесів сьогодення, ми рано чи пізно
звертаємось до культурної спадщини – фундаменту, закладеного нашими попередниками
в минулому, від якого залежить майбутнє сучасної культури. Але, як справедливо
зауважив дослідник А.В. Лисицький, “… дати визначення феномену “спадщина” і
пов’язаному з ним термінологічному колу, нехай навіть і виділивши на чільне місце
його матеріальну (“побудовану”) компоненту… майже так само складно, як і дати
визначення самій культурі, як суперсистемі вищого рангу” [1; 14].
Питанню культурної спадщини присвячені праці багатьох авторів. Аспект її
правової охорони розглядають В.І. Акуленко, В.В. Вечерський, Т.І. Катаргіна,
Н.В. Михайлова, Л.B. Прибєга та ін.; аспект використання в туризмі – О.О. Бейдик,
О.О. Любіцева та ін.; понятійний апарат культурної спадщини розробляли Е.О. Баллер,
Ю.О. Вєдєнін, М.Є. Кулєшова, А.В. Лисицький, Д.С. Лихачьов, Ю.М. Лотман та інші.
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Не дивлячись на це, серед вчених немає одностайності у визначенні дефініції “культурна
спадщина”. Це, в свою чергу, обумовлює проблеми як в розумінні даного феномену,
так і в практичних завданнях, що з ним пов’язані.
“Культурна” спадщина чи “історико-культурна” спадщина? Першим проблемним
питанням у визначенні поняття культурної спадщини є два варіанти використання цієї
дефініції: як власне “культурна спадщина” та “історико-культурна спадщина”. У науковій
літературі зустрічаються обидва варіанти. В контексті нашого дослідження слід
визначитися з одним формулюванням.
Кандидат філософських наук В.Л. Базанов пропонує визначати категорію культурної
спадщини як історико-культурна спадщина. Він підкреслює значення історичного
аспекту: “Конкретно мова йде не тільки про просте використання продуктів
матеріального і духовного виробництва минулих епох, а й про вивчення їх еволюції,
розгляді в просторовому і часовому аспектах історичного розвитку” [2; 26].
Правознавець Н.В. Михайлова теж вважає, що найбільш доцільним терміном, що
дає сукупне визначення компонентам, які він містить в собі, та розкриває їх зміст у
правовому аспекті, є термін “історико-культурна спадщина”. На думку дослідниці, цей
термін має узагальнюючий, більш універсальний характер. Його вживання
представляється більш органічним при розгляді питань державно-правової охорони як
“культурних цінностей”, так і “культурної спадщини”, “культурного надбання”,
“пам’ятників історії та культури”, “історичних цінностей”, “історичної та культурної
спадщини” [3; 40–41].
Не дивлячись на це, серед вчених існує думка, що поняття “культурна спадщина”
поглинає поняття “історична спадщина”. А вживання поняття “історико-культурна
спадщина” є безпідставним повторенням одного з елементів єдиного цілого. Наприклад,
на думку правознавця Р.Б. Булатова, неправомірним є використання терміну “пам’ятники
історії та культури”. Вчений пише, що “… пам’ятники історії завжди є пам’ятниками
культури і автономного змісту не мають, тобто відносяться як частина до цілого. Тому
поняття “пам’ятник культури” поглинає поняття “пам’ятники історії” [4; 7]. Н.В. Михайлова
виправдовує використання терміну “пам’ятник історії”, аргументуючи це тим, що деякі
автори використовують його для визначення певного місця, що пов’язане хронологічно
і просторово з важливими подіями в історії держави і суспільства, або життям і
діяльністю видатних людей. При цьому це місце не зберегло реалій, синхронних
пам’ятним явищам або подіям. На думку вченої, втрата історико-культурного пам’ятника
як матеріального об’єкту не повинна означати повне забуття пов’язаної з ним події.
Пам’ять про неї продовжує зберігатися в категорії “пам’ятник історії”. До пам’ятників
історії можна віднести місця стоянок давньої людини, що повністю досліджені під
час археологічних розкопок, знищені місця поховань, місця битв та ін. [3; 38–39].
На нашу думку, використання поняття “культурна спадщина” є більш виправданим,
так як ця дефініція надзвичайно широка та включає результати людської діяльності
(матеріальні або духовні), які обов’язково відносяться та відображають певний
історичний період. Тому “історичність” сама по собі є невід’ємним атрибутом будьякого об’єкту культурної спадщини.
Також слід зазначити, що у більшості міжнародних правових актів не
використовується поняття “історико-культурна спадщина”. Наприклад, у Конвенції

стилю чи стилю унісекс, домінуванні прямокутного та трапецевидного силуету. Цей
процес найбільше виявляв себе в 1920, 1940, 1960 та 1980-х роках. Посилення тенденції
пластичності форм призводило до переваги елегантно-витонченого стилю, прилеглого,
S чи Х-подібного силуету, що переважав у 1910, 1930, 1950 та 1970-х роках. У перехідні
періоди, коли обидві ці тенденції врівноважують одна одну, найбільш актуальними
стають пропорції «золотого перетину» та напіврилягаючі силуети.
З описаною вище тенденцією чергування геометричних і пластичних форм тісно
пов’язана зміна в моді ще одного виду протилежностей: елегантно-романтичний модний
типаж 1910-х, 1930-х, 1950-х та 1970-х років кожного наступного десятиліття
змінювався більш недбалим, жорстким, навіть брутальним образом.
Слід зазначити, що поділ моди ХХ ст. на стилістично однорідні десятиліття до певної
міри умовний (наприклад, стиль 1950-х набирав популярності, починаючи з 1947 р.). Точні
хронологічні межі зміни більшості фешн-стилів встановити практично неможливо, але
можна зробити припущення, що вони розвивалися від зародження та становлення до
згасання інтересу та втрати актуальності приблизно 10 років (1/4 циклу моди).
До 1990-х років кожного десятиліття можна констатувати наявність декількох
стилістично різноманітних фешн-образів, проте домінуючими, як правило, були
елементи одного стилю. У кожній віковій групі також домінувала своя мода, однак,
зароджуючись у жіночій молодіжній моді, зміни поступово поширювалися на всі
статево-вікові категорії з різним ступенем інтенсивності.
На відміну від попередніх періодів, у стилістичній еволюції фешн-образів 2000–
2010-х рр. відбулися принципові зміни. Відповідно до сорокарічного циклу, в цей період
повинна була б відродитися фешн-естетика 1920-х та 1960-х років, але це очікування
не справдилося. Посилення сексуальності образів відбулося за рахунок заниження лінії
талії, оголення поясної зони та переважання форм, що облягають тіло. Використання
«ретро» залишилося актуальним, проте популярним стало комбінування елементів моди
різних десятиліть ХХ ст. Також у «нульові» роки ХХІ ст. популярними були гламуризація
і змішування ділового, романтичного, спортивного та етнічного фешн-напрямів. Серед
етнічних мотивів у моді найбільш помітний вплив орієнтальної стилістики, зокрема
індійської і китайської, що пояснюється бурхливим промисловим розвитком цих країн
та великою кількістю їх населення, що досить швидко емігрує до Європейського союзу
та США.
Починаючи з 2010 р., помітне відновлення сорокарічного циклу моди і більшість
впливових фешн-дизайнерів повернулися до моди 1970-х, проте десятиліття лише
розпочалося, а для певних висновків та узагальнень потрібна часова дистанція.
Найважливішими причинами зміни стилістики фешн-образів можна вважати вплив
історичних подій, зміну соціально-економічних умов і естетичних ідеалів суспільства,
удосконалення технологій та конструювання одягу, появу нових матеріалів і способів
їх обробки, а також розвиток шоу-бізнесу, спорту, мистецтва; моди окремих соціальних
груп чи творчості окремих дизайнерів.
Якщо розглянути описані вище закономірності стилістичної еволюції фешнобразів у контексті існуючих теорій динаміки моди, то цілком очевидно, що кожна з
них лише частково пояснює виявлені закономірності періодичності змін. На нашу думку,

30

187

СТИЛІСТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ФЕШН-ОБРАЗІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА”

правил «хорошого смаку», спортивний і динамічний. Кінець десятиліття був
ознаменований молодіжними революціями, відчуттям розчарування та невпевненості
в завтрашньому дні, що призвело до популярності субкультури хіпі з їх цитатами
етностилів, використанням старих та рукотворних речей замість одноманітної масової
продукції. Ювеніалізація моди позначилася на перевагах всіх вікових категорій, що
задала орієнтири молодості, які залишилися актуальними до початку ХХІ ст.
Постмодернізм, який поширився в 1970-ті рр., додав фешн-образам
еклектичності, узаконивши інтерпретацію моди попередніх епох та цитування
впізнаваних елементів популярної культури.
Ідеалом краси на початку 1980-х рр. знову стали андрогенні атлетичні образи, що
позначилося на поверненні в моду трапецевидного силуету 1940-х років. Але, на відміну
від мілітаристських настроїв, інтерес до класичних форм одягу переважно диктувався
правилами офісного «дрес-коду» і декором служили не запозичені з мундирів накладні
кишені й погони, а символи статусу – принти, аксесуари, металеві гудзики з логотипами
престижних брендів.
Починаючи з 1990-х років, у моді зростала поляризація стилістичного оформлення
образів. З одного боку, масова молодіжна мода тяжіла до змішування стилів («дифузний
стиль»), вільного комбінування старого й нового, гламурного й спортивного тощо
(«ф’южн»). З іншого боку, під впливом японських та бельгійських дизайнерів набрав
популярності так званий інтелектуальний напрям з елементами мінімалізму,
деконструктивізму, концептуального заперечення диктату моди.
Порівнюючи фешн-образи ХХ ст., помітно, що їх стилістична евоюція відбувалася
циклічно. Мода 1950-х була інспірована модою 1910-х років, що проявилося в
підкресленій витонченості, жіночності образів, перфекціонізмі, надмірній увазі до
цілісності образу та гармонії всіх його елементів. Найбільш очевидним свідченням
цього є повернення в моду корсета, який був різко відкинутий у 1920-х рр.
Аналогічні висновки можемо зробити про «повернення» стилів 1920-х, 1930-х та
1940-х років відповідно у 1960-х, 1970-х та 1980-х. Але розвиток моди не
повторювався буквально, перетворюючи колишні образи відповідно до поточних
потреб і смаків. Так, наприклад, 1960-ті привнесли в геометричний мінімалізм 1920-х
космічну тематику, актуальність якої була викликана успішними польотами у відкритий
космос та на Місяць.
Періодичний сплеск інтересу до моди сорокарічної давнини, що виражається в
запозиченні образів, силуетних форм колірного рішення і деталей дозволяє дійти
висновку, що цикл моди становить приблизно сорок років.
У межах одного циклу відбувається постійна зміна (або пульсація) форми, що
спочатку виглядає як елемент випадковості або хаотичності. Однак при виділенні
основних геометричних структур можна простежити взаємозв’язок елементів у їх
розвитку, що дозволяє виявити закономірності цих змін. Візуальне зіставлення
формальних ознак фешн-образів показує вплив на зміну тенденцій двох протиборчих
напрямів. З одного боку, динаміка геометризації, яка проявляється у прагненні до
простих геометричних форм. З іншого – підкреслення природних ліній людського тіла.
Посилення тенденції геометризації форм призводить до появи мужньо-андрогінного

ЮНЕСКО “Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” (1972 р.) фігурує
поняття “культурна спадщина” (cultural heritage), яка, в свою чергу, складається з
“культурних об’єктів” (cultural sites). Також існує шість культурних критеріїв (сultural
criteria), відповідаючи яким, об’єкт цього типу може потрапити до списку Cвітової
спадщини ЮНЕСКО.
Основні підходи до визначення поняття “культурна спадщина”. Фахівці-практики
з різних сфер діяльності та дослідники різних галузей науки розглядають категорію
культурної спадщини в контексті тієї теорії і методології, а також тих завдань, що
властиві саме їм. Оскільки поняття культурної спадщини надзвичайно широке та
багатогранне, стає очевидним, що всі його аспекти практично не можливо розкрити в
одному визначенні. Тому, на нашу думку, доцільним буде розглянути різні погляди на
визначення цієї дефініції та класифікувати їх по окремим групам. Варто зазначити, що,
зазвичай, ці визначення не суперечать, а лише доповнюють один одного, розглядаючи
культурну спадщину під одним з множини можливих кутів зору. Щоб розкрити сутність
культурної спадщини, слід розглянути її в контекстах: інформації, яку вона несе; її
правового захисту та територіальної організації; соціально-економічних процесів, в яких
вона задіяна.
Інформаційна складова культурної спадщини. Деякі з вчених розглядають
культурну спадщину, як форму передачі досвіду (інформації) від одного покоління до
іншого. Ця передача інформації забезпечує наступність поколінь та історичних епох в
їх безперервному розвитку. Тут культурна спадщина відіграє роль історичної пам’яті та
ланки, що з’єднує попередні покоління з сучасними та майбутніми.
Мистецтвознавець, академік Д.С. Лихачьов відмічає, що культурна спадщина існує
як “… форма закріплення і передачі сукупного духовного досвіду людства” [5]. Цим
вченим чітко виділені складові категорії культурної спадщини (матеріальні та духовні).
Географ М.Є. Кулєшова, продовжуючи розгляд культурної спадщини в
інформаційному аспекті, визначає її, як “… інформаційний потенціал, відображений у
явищах, подіях, матеріальних об’єктах, і необхідний людству для власного розвитку, а
також такий, що зберігається для передачі майбутнім поколінням” [6; 41]. До цієї
категорії дослідниця відносить суспільно визнані матеріальні і духовні цінності, що
зберігаються суспільством для підтримання соціальної й етнічної ідентичності, а також
визначає “потрібність” і “збереженість” як необхідних атрибутів культурної спадщини [6].
Розширюючи уявлення про інформаційну природу культурної спадщини,
культуролог і фахівець з семіотики Ю.М. Лотман називає її своєрідним культурним
текстом, який виконує наступні функції: соціально-комунікативну (спілкування адресата
і адресанта); є колективною культурною пам’яттю (має здібність до безперервного
поповнення інформацією, до актуалізації одних аспектів цієї інформації і тимчасовому
або повному забуттю інших); актуалізує певні сторони особистості самого адресата
(допомагає перебудові особистості читача). Культурні тексти мають тенденцію
переходити з одного культурного контексту в інший, при цьому актуалізуються
попередньо приховані аспекти. Тобто, сенс культурної спадщини не в тому, що вона
собою представляє, а в тому, як вона сприймається людьми і яке її значення в актуальній
культурі [7; 155–163]. За словами вченого, культура не є простим складом інформації,
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де відбувається її механічне накопичення. “Це надзвичайно складно організований
механізм, який зберігає інформацію, постійно виробляючи для цього найбільш вигідні
і компактні способи, одержує нову, зашифровує та дешифрує повідомлення, переводить
їх з однієї системи знаків у іншу” [7; 395]. Саме через і за допомогою культурної
спадщини відбувається цей складний процес збереження і передачі інформації новим
поколінням.
Продовжуючи розгляд культурної спадщини, як інформаційного потенціалу,
культуролог А.В. Лисицький підкреслює, що вона “… органічно входить в суперсистему
самої культури, є, з одного боку, однією з характеристик і способів розгляду самої
культури, з іншого боку – її своєрідною “пам’яттю”. Далі дослідник пише, що феномен
культурної спадщини є “…складною соціокультурною системою, підпорядкованою
синергетичним законам, що активно взаємодіє з середовищем і часом, і несе певну,
мінливу у часі і просторі інформацію” [1; 15, 16].
На думку багатьох авторів, інформаційна складова культурної спадщини має
першочергове значення. Не зважаючи на це, на нашу думку, вищезазначені визначення
не відображають в повній мірі соціальну природу культурної спадщини, її роль та місце
у сучасному світі.
Соціально-економічний аспект культурної спадщини. Культурна спадщина не може
бути лише об’єктом, який зберігає та передає інформацію. Вона є повноцінним
учасником економічних та соціальних процесів, що протікають у суспільстві. Культурна
спадщина повинна функціонувати, “жити”, а не бути простою фіксацією фактів минулого.
З цієї точки зору цікавим є визначення культурної спадщини, сформоване культурологом
Е.О. Баллером. В широкому значенні слова під “культурною спадщиною” вчений розуміє
“сукупність зв’язків, відносин і результатів матеріального та духовного виробництва
минулих історичних епох”. В більш вузькому розумінні Е.О. Баллер визначає культурну
спадщину, як “…сукупність культурних цінностей, що дісталися людству від минулих
епох, критично освоюються, розвиваються і використовуються в контексті конкретноісторичних завдань сучасності, відповідно до об’єктивних критеріїв суспільного
прогресу” [8; 56].
Е.О. Баллер розкриває сутність культурної спадщини, чітко розділяючи поняття
“наступність” та “успадкування”. Поняття “наступність” виражає об’єктивний зв’язок
явищ, в той час як поняття “успадкування” передбачає і теоретичне усвідомлення
закономірностей наступності, і усвідомлену дію у вигляді критичної оцінки культурних
цінностей, що залишилися від попередніх поколінь, а також творчого їх використання
[8; 47]. Наступність носить об’єктивний характер, тобто незалежно від бажання людей
в культурі кожної нової епохи існують компоненти, які, будучи прогресивними, потрібні
новим поколінням, а також компоненти, які можуть виявитися не тільки безкорисними,
але й шкідливими для суспільного прогресу [9; 60]. Автор говорить, що одне з основних
завдань успадкування і полягає в боротьбі “…з усіма пережитками, як з небажаними
проявами історичної наступності” [9; 62].
Визначення Е.О. Баллера, на відміну від попередніх, висвітлює культурну
спадщину, як основу розвитку суспільства, виділяє для неї чільне місце у соціальноекономічних процесах. Проте у ньому, на нашу думку, також є певний недолік.

Поступово, під впливом популярного в живописі фонізму, яскравих Дягилевських
балетних сезонів та впливового паризького кутюр’є Поля Пуаре, мода ставала більш
барвистою. Це свідчить про поширення більш оптимістичних суспільних настроїв, але
з 1914 р. багатоколірність зникла, що було викликано початком Першої світової війни.
Війна стала основним чинником, що спрямував подальшу стилістичну еволюцію моди.
Нові умови вимагали більш зручного й функціонального стилю. У повсякденний
костюм почали проникати елементи спортивного одягу та військової уніформи (накладні
кишені з клапанами, погони). Але під впливом різких соціальних змін, спричинених
війною та подіями більшовицької революції 1917 року, відбулися значні перетворення
не лише візуального рішення фешн-образів. Витонченість, елегантність і
респектабельність втратили своє значення, як застарілі буржуазні цінності, натомість
затребуваними стали фізична сила, активність і витривалість, вміння пристосовуватися.
В жіночій моді найактуальнішим став образ la garsone – вертлявої, коротко стриженої
худорлявої дівчини, що наслідувала чоловіків у манері одягу й поведінки. Композиційно
образ став більш простим (мінімалістичним) і вже в 1920-х роках в моді переважав
прямокутний силует, однотонні тканини та мінімум оздоблення.
Після економічної кризи 1929 р. настав час «великої депресії» і пов’язаної з цим
матеріальної та духовної нестабільності. Посилилася диференціація бідного і багатого
населення, що не могло не відбитися на фешн-образах. Прийшов час стриманого й
функціонального стилю Art Deco, орієнтованого на образи імперської античності з
культом атлетичної статури. Цьому сприяли політичні події – прихід до влади Гітлера і
Сталіна, кожен з яких прагнув побудувати власну тоталітарну імперію.
Атлетичі фешн-образи 1930–1940-х років популяризувалися завдяки мистецтву:
живопису, скульптурі, кінематографу. На рекламних плакатах та у журналах мод того
часу найчастіше зустрічалися образи брутального чоловіка та мужньої (андрогенної)
жінки, що символізувало надзвичайну актуальність не лише фізичної сили, але й
моральної твердості, необхідних для виживання у важких умовах Другої світової війни.
Модні силуети 1940-х рр. нагадували трапецію, звужену донизу. Верхній одяг
набував жорсткої форми з розширеними підкладними плечима, підкресленою лінією
талії та щільним обляганням в зоні стегон. Такими конструктивно-технологічними
рішеннями будь-яку статуру наближували до актуального естетичного ідеалу.
У післявоєнні роки відбулася зміна стереотипів мужності та жіночності. Стилістика
жіночої моди радикально змінилася під впливом запропонованого 1947 р. Крістіаном
Діором стилю New Look – похила лінія плечей, підкреслена звужена талія, ретельно
підібрані аксесуари, «ідеальні» зачіска й макіяж – все це відповідало образу жінки як
певної «винагороди» герою, який переміг на війні.
Переважання одягу масового виробництва, що набирало масштабів у новому
«суспільстві добробуту», також накладало відбиток на фешн-образи: робило їх схожими
один на одного, позбавляючи індивідуальності, що, в певній мірі, відповідало тенденції
нівелювання соціальної диференціації.
Революційні 1960-ті роки – одне з найважливіших десятиліть ХХ ст. у всіх
суспільних сферах, в тому числі й моді, еволюційний розвиток якої закінчилвся різким
стрибком. Центральним фешн-образом став молодіжний, вільний від умовностей і
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модельєрів. 1900 – 1999» Ш. Зелінг (2000 р.) та «Ікони стилю: історія моди ХХ
століття» за редакцією Г. Буксбаум. Однак, вивчаючи проблему стилістичної еволюції
моди як сфери художньої діяльності, у жодній з проаналізованих праць дослідники
повною мірою не розкривають причин і механізмів змін моди. Таким чином, в даний
час недостатньо досліджень, що науково систематизують художні основи фешн-дизайну,
що і визначає актуальність даної розвідки.
При аналізі стилістичної еволюції фешн-образів використано велике коло
ілюстративного матеріалу: журнали мод розглянутого періоду, а також книги та Інтернетресурси, присвячені питанням фешн-дизайну. При цьому враховувалося, що фешнілюстрація та ракурси фотозйомки, як правило, дещо перебільшують модну форму і
стилізують фігуру, загострюючи природні пропорції людського тіла відповідно до
пропагованих фешн-тенденцій. Однак саме такі зображення фешн-образів найбільшою
мірою акцентують особливості їх стилістичних змін.
Наукова новизна дослідження полягає в міждисциплінарному підході до вивчення
об’єкта – вперше комплексно застосовано історичний, соціологічний, культурологічний
і мистецтвознавчий аналіз причин стилістичної еволюції фешн-образів.
Практичне значення дослідження забезпечується тим, що висвітлені в ньому
положення можуть бути використані на практиці при розробці перспективних фешнобразів і колекцій.
Фешн-дизайн як окрема сфера діяльності сформувався в кінці XIX – на початку
ХХ ст., коли почалася індустріалізація моди й виникла суспільна потреба естетичного
оформлення фабричних товарів відповідно до масових смаків. Перед дизайнером
постало завдання узгоджувати свої образно-стилістичні й колористичні знахідки з
конструкцією, технологіями та виробничими можливостями масового тиражування. Ще
більш важливим стало врахування ряду чинників, що так чи інакше впливають на зміну
естетичних переваг тих соціальних груп, яким призначається продукція, тобто
відповідність пропонованих моделей актуальним фешн-тенденціям.
Фешн-тенденції практично завжди відображають найбільш прогресивні суспільні
настрої свого часу. У них знайдено найактуальнішу тимчасову рівновагу між естетичною
та утилітарною функціями речей, між їх колірним й декоративним оформленням,
формою та конструктивно-технологічними прийомами її втілення. Це підтверджується
при розгляді стилістичних змін тенденцій моди в ХХ ст.
На початку ХХ ст. людство ще побоювалося наступу науково-технічного прогресу,
а соціальна диференціація суспільства була досить помітною, що наочно проявлялося
в фешн-образах. Модний костюм продовжував традиції елітарності попередньої епохи
відповідно до прийнятих у вищому суспільстві цінностей та манер поведінки. Відповідно
до цього фешн-образи володіли стилістичною завершеністю і суворою елегантністю,
для досягнення яких використовувався комплекс засобів, включаючи неприродно
витончені пропорції, корсетні конструкції, вишукано-стриману кольорову гаму, високу
якість тканин та майстерно виконане ручне оздоблення. Таке композиційно-стильове
рішення повною мірою відповідало естетиці стилю Аrt Nouveau, що набула поширення
з останньої чверті ХІХ ст., але втрачала свою актуальність під тиском індустріалізації
та соціальних зрушень.

Вимірювання культурної спадщини лише “об’єктивними критеріями суспільного
прогресу” створює небезпеку надмірного прагматичного підходу до неї. До того ж
постає питання: хто буде визначати ці об’єктивні критерії? Вчений розглядав культурну
спадщину у контексті марксистсько-ленінської теорії культури в той період, коли
панування однієї ідеології чітко і жорстко визначало роль і місце цієї спадщини у
суспільстві. Ті ж культурні цінності, які не визнавались більшовизмом, виключались з
розряду культурної спадщини, переслідувались і навіть знищувались, не даючи їм шансу
актуалізуватися в наступних поколіннях. Тобто, якщо культурна спадщина у всьому
своєму різноманітті та багатстві проявів (або культурна спадщина певного соціального
класу, групи або етносу) якимось чином не задовольняє панівну ідеологію і пов’язані
з цією ідеологією критерії суспільного прогресу, вона розглядається як безкорисна
або шкідлива та витісняється з культурного життя. Як приклад, можна назвати
переслідування комуністами сакральних (релігійних) цінностей українського народу,
які є невід’ємною частиною культурної спадщини нашої нації, її духовного багатства;
на противагу цьому – заперечення радикальними націоналістами всіх культурних
цінностей радянської епохи.
Також беззаперечним є той факт, що ототожнювати з культурною спадщиною усі
матеріальні або духовні продукти сучасної культури є неправильним, так як далеко не
всі результати другої переходять у розряд першої. Тут велику роль відіграє історична
селекція – відбір саме тих елементів культури, що витримали перевірку часом та не
втратили своєї актуальності для сьогодення. З цього приводу соціолог А.А. Мазенкова
пише: “Культурна форма стає культурною спадщиною лише укорінившись в культурі, і
ставши традиційною і унікальною з позиції цінності. Це пов’язано з процесом
історичного відбору (селекції) культурних форм” [10; 24].
Досить важливим є твердження Е.О. Баллера про культурну спадщину як про
динамічну систему, що постійно змінюється. “Культурна спадщина не є чимось
незмінним: культура будь-якої історичної епохи завжди, в кожний даний момент і
включає культурну спадщину, і творить її. Культурні зв’язки, що виникають сьогодні, і
культурні цінності, що сьогодні створюються, виростаючи на ґрунті освоєння певної
культурної спадщини, завтра самі перетворюються в складову частину культурної
спадщини, що дістається новому поколінню” [9; 70]. Сам процес реалізації культурної
спадщини новими поколіннями, як відмічає А.А. Мазенкова, є “… не механічним
використанням духовних і матеріальних скарбів минулого, а діалектичним процесом,
коли вони трансформуються новими поколіннями, переосмислюються ними і
перетворюються в щось нове, збагачене попереднім досвідом.” [10; 23].
Варто відзначити, що і в контексті соціально-економічного підходу майже
відсутні визначення культурної спадщини, які б відображали її місце у туристичних
процесах. Історик В.О. Квартальнов, розглядаючи спадщину в контексті туризму,
обмежився лише її класифікацією за інтенсивністю туристичних потоків [11; 70].
Географічний аспект культурної спадщини. Цей аспект є досить важливим у
розкритті сутності феномену культурної спадщини, так як неможливо говорити про
спадщину у відриві від її природного та історичного середовища. Фахівець з культурної
географії Ю.О. Вєдєнін вважає, що найважливішими ознаками географічного підходу
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є орієнтація дослідника на вивчення територіальності і комплексності об’єктів,
розташованих на поверхні Землі, у межах її географічної оболонки. Територіальність
спадщини проявляється в неоднорідному розподілі його об’єктів у географічному
просторі. Комплексність до збереження спадщини обумовлена наступними причинами.
По-перше, у ролі спадщини все частіше починає розглядатися складний територіальний
комплекс (ландшафт, територія, місто, садибний комплекс), компонентами якого
виступають культура і природа, матеріальні й нематеріальні цінності. По-друге,
суспільство й фахівці вже усвідомили той факт, що спадщину не можна зберегти у
відриві від навколишнього природного, історико-культурного й соціального
середовища [12; 3–4]. Під культурною спадщиною вчений розуміє “унікальні і еталонні
природні і культурно-історичні комплекси, окремі об’єкти матеріальної та духовної
культури, об’єкти живої та неживої природи, витвори мистецтва, традиційні форми
господарства, соціокультурного життя і природокористування, а також застосовувані
технології” [13].
Географ Ю.Л. Мазуров називає культурну спадщину історико-географічним
феноменом, що відображає історію природи і суспільства, і має просторову виразність
у безлічі різних проявів [14].
Російський НДІ культурної і природної спадщини одним з головних принципів
своєї роботи визнає верховенство просторового підходу до збереження спадщини.
Основним об’єктом охорони і використання є території – від країни в цілому до окремих
міст, сіл, садиб, національних парків, історико-культурних територій. При цьому поняття
території передбачає все різноманіття включених до неї історико-культурних та
природних пам’яток, ансамблів, ландшафтів, а також традиційні форми соціокультурної
та господарської діяльності, що збереглися до наших днів [15].
Аспект правової охорони культурної спадщини. Сьогодні існування культурної
спадщини (особливо національної) знаходиться під загрозою та потребує законодавчо
закріпленого порядку охорони та збереження. Згідно з цим твердженням, ряд вчених,
розроблюючи понятійно-категоріальній апарат культурної спадщини, визначають
державну охорону необхідним її атрибутом.
У контексті державно-правових концепцій Н.В. Михайлова вживає термін
“історико-культурна спадщина”, та визначає її як “…створені природою та людиною
матеріальні та духовні цінності, що зберігаються та передаються з покоління у
покоління, визнані суспільством та державою необхідними незалежно від часу, простору
та форм власності для підтримання і розвитку вітчизняної культури, духовного
удосконалення…” [3; 41].
Н.Н. Шарапов визначає культурні цінності як “…унікальні матеріальні об’єкти,
які охороняються державою та володіють значимістю для суспільства, його історії,
культури, науки” [16; 3].
Використовуючи та доповнюючи класифікацію А.В. Лисицького [1; 21–22],
основні підходи вчених до визначення поняття культурної спадщини можна розділити
за такими групами: “інформаційна” (семіотична), що розглядає культурну спадщину як
інформаційний феномен, знакову систему; соціально-економічна, яка пов’язує її з
використанням як ресурсу для економічного, соціального та духовного розвитку
суспільства; просторова (географічна), розглядає цей феномен у контексті його
територіальної організації та у нерозривному зв’язку з природним та соціокультурним
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СТИЛІСТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ФЕШН-ОБРАЗІВ
ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
У статті розглядаються стилістичні зміни фешн-образів у контексті
соціокультурної ситуації десятиліть ХХ ст. Досліджуються основні чинники
формування фешн-образів, виявляються цикли моди ХХ – початку ХХІ ст.
Ключові слова: мода, дизайн, фешн-образ, фешн-стиль.
В статье рассматриваются стилистические изменения фэшн-образов в
контексте социокультурной ситуации десятилетий ХХ века. Исследуются основные
факторы формирования фэшн-образов, выявляются циклы моды ХХ – начала ХХI
веков.
Ключевые слова: мода, дизайн, фешн-образ, фешн-стиль.
The article investigates stylistic evolution of fashion images in the context of sociocultural situation of the twentieth century decades. It determines the key factors that
shaping the fashion images of the XX – the beginning of XXI century.
Key words: fashion, design, fashion image, fashion style.
Фешн-образ – зразок зовнішності людини, що пропонується індустрією моди та
сприймається споживачами модних товарів і послуг як найбільш актуальний на певний
проміжок часу (фешн-сезон). Цей образ поєднує одяг і аксесуари, зачіску і макіяж,
наслідуючи які, учасник моди виражає свій естетичний смак та формує власний імідж.
Розуміння закономірностей стилістичної еволюції фешн-образів важливе не тільки для
дизайнерів одягу, зачіски й візажу, але й для культурологів та мистецтвознавців. З огляду
на те, що в мистецтвознавчій науці поняття «фешн» як напрям творчості остаточно не
введене в науковий обіг, ця тема залишається не достатньо розробленою. У більшості
досліджень з історії та теорії моди стилістичні характеристики модного образу носять
описовий характер. У деяких з них у хронологічному порядку розглядаються узагальнені
стилістичні періоди, в інших представлено зміну параметрів основних конструктивних
і декоративних характеристик модного костюма. Такі дослідження не розкривають
причин еволюції стилістичного рішення модного образу. Завданням даної роботи є
аналіз особливостей стилістичної еволюції фешн-образів ХХ – початку XXI ст., а також
виявлення основних чинників, під впливом яких ці зміни відбувалися.
Стилістична еволюція моди у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі
залишається недостатньо вивченою. З російських видань, що зачіпають деякі грані
проблеми, важливе значення мають праці: «Композиція костюма» Ф. Пармона (1997),
«Історія будинків моди» (2003) Д. Єрмілової, «Мода і стиль» (2003) Т. В. Козлової та
Є. В. Ільїчової, «Мода. ХХ століття. Розвиток модних форм костюма» (2006) Е. А. Косарєвої.
Серед робіт зарубіжних авторів найбільш цікаві в даному контексті «Мода. Століття
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оточенням; правова, що розглядає лише внутрішній зміст феномену (без його зовнішніх
взаємозв’язків) та з точки зору правовідносин у суспільстві.
Нормативно-правові документи, що розкривають сутність дефініції “культурна
спадщина”. Досить важливими, на нашу думку, є визначення культурної спадщини, що
зафіксовані у міжнародних та державних нормативно-правових актах. Необхідність
чіткого визначення поняття “культурна спадщина” пов’язана з тим, що без чіткої
дефініції неможлива її правова охорона. Необхідним є визначення того кола об’єктів,
які можуть називатися “об’єктами культурної спадщини”. Слід зазначити, що у
нормативно-правових актах поч. XVIII ст. не вживалось жодного узагальнюючого
поняття, що позначало б культурну спадщину. В них подавався простий перелік предметів
давнини, що представляв суспільний інтерес. Розробка понятійного апарату почалась з
визначення складових категорій, а не з визначення суті явища [3; 21]. Пізніше, з
ускладненням суспільних відносин, динамічним розгортанням процесів, які становлять
реальну загрозу знищення безцінних об’єктів культурного та природного надбання, був
розроблений цілий ряд міжнародних та державних нормативно-правових актів, що
містять понятійний апарат дефініції “культурна спадщина”.
У Гаазькій конвенції “Про захист культурних цінностей на випадок збройного
конфлікту” (від 14 травня 1954 року) вперше було визначено культурні цінності. Згідно
першої статті даної конвенції, культурні цінності діляться на такі три категорії [17]:
а) цінності, рухомі або нерухомі, які мають велике значення для культурної
спадщини кожного народу, такі як пам’ятники архітектури, мистецтва або історії,
релігійні або світські, археологічні місцерозташування, архітектурні ансамблі, що
як такі представляють історичний або художній інтерес, твори мистецтва, рукописи,
книги, інші предмети художнього, історичного чи археологічного значення, а також
наукові колекції або важливі колекції книг, архівних матеріалів або репродукцій
цінностей, зазначених вище;
б) будівлі, головним і дійсним призначенням яких є збереження або експонування
рухомих культурних цінностей, зазначених у пункті (a), такі як музеї, великі бібліотеки,
сховища архівів, а також укриття, призначені для збереження у випадку збройного
конфлікту рухомих культурних цінностей, зазначених у пункті (a);
в) центри, в яких зосереджується значна кількість культурних цінностей,
зазначених у пунктах (a) і (б), так звані "центри зосередження культурних цінностей".
Розширене тлумачення “рухомих культурних цінностей” подається у конвенції
ЮНЕСКО “Про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню,
вивезенню та передачі права власності на культурні цінності”. У документі зазначено,
що культурними цінностями вважаються цінності релігійного або світського характеру,
які розглядаються кожною державою як такі, що представляють значення для
археології, доісторичного періоду, історії, літератури, мистецтва і науки. Також наведено
одинадцять основних категорій, до яких ці цінності можуть відноситись (археологічні
знахідки, етнологічні матеріали, рідкісні рукописи, старовинні предмети та ін.) [17].
Досить важливим у контексті нашого дослідження є визначення культурної
спадщини, сформоване у Конвенції ЮНЕСКО “Про охорону всесвітньої культурної і
природної спадщини” (від 16 листопада 1972 року). У цій конвенції вперше
перераховано компоненти поняття “культурна спадщина”. Там зазначається, що до
нерухомої культурної спадщини відносяться три основні категорії об’єктів [17]:
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а) пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи
та структури археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають
видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;
б) ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність чи
зв’язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії,
мистецтва чи науки;
в) визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також
зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки
зору історії, естетики, етнології чи антропології.
Досить важливим для розуміння сутності нематеріальної культурної спадщини
є її визначення, подане у Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної
спадщини. У статті другій цього міжнародного документа нематеріальна культурна
спадщина визначається, як: “…звичаї, форми показу та вираження, знання та навички,
а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які
визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремими особами як частина їхньої
культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що передається від
покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом
їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і формує у них почуття
самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного
різноманіття й творчості людини…”. Далі у Конвенції зазначається, що “…до уваги
береться лише та нематеріальна культурна спадщина, яка є сумісною з існуючими
міжнародними договорами з прав людини, з вимогами взаємної поваги між
спільнотами, групами та окремими особами, а також сталого розвитку” [17].
У вітчизняному законодавстві, зокрема у Законі України “Про охорону
культурної спадщини” (від 8 червня 2000 року) у першій статті подається визначення
понять “культурна спадщина” та “об’єкт культурної спадщини” [17]:
• культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх
поколінь об’єктів культурної спадщини;
• об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс
(ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні
об’єкти (об’єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні,
природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану
збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного,
етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього
погляду і зберегли свою автентичність;
Перераховані нормативні акти не тільки полегшують розуміння сутності
культурної спадщини, але й забезпечують вирішення великої кількості практичних
завдань у контексті її правової охорони.
Таким чином, сьогодні не існує одного визначення дефініції “культурна
спадщина”, яке б повністю задовольняло фахівців різних галузей науки, та могло б
стати основою вирішення всіх теоретичних і практичних завдань, пов’язаних з її
вивченням, збереженням та використанням. Зокрема, практично відсутнє визначення,
що відображає роль і місце культурної спадщини у сфері туризму. Тому понятійний
апарат категорії “культурна спадщина” потребує подальших розробок як у науковій,
так і в юридичній літературі.

як явище, синхронне самій реалії. Потім він зі сфери побутування перейшов у сферу
уявлень, залишився тільки в народній пам’яті й закріпився як стереотип такого елемента
матеріальної культури, як одяг…» [1; 232].
Як видно з наведеного тексту, Л. Артюх і Т. Косміна аналізують той свмий феномен,
що й А. Пономарьоа, аналогічно розкриваючи механізм творення етносимволу – в
одному випадку й національного символу – в другому. На нашу думку розбіжність у
використанні термінів пояснюється тим, що стаття Л. Артюх і Т. Косміної була написана
в радянські часи, коли існували певні обмеження на використання слова «національний».
Образ козака-запорожця, символізованим атрибутом котрого є козацький одяг,
відтворений у численних портретах Козака Мамая, котрі складають важливий розділ
народного живопису, а також у художній літературі, зокрема, в романі О. Ільченка
«Козацькому роду нема переводу, або Мамай і Чужа Молодиця». Загалом сприйняття
цього образу тотожне сприйняттю Запорозької Січі як символу українськості,
«…головного виразника «справедливого ладу», нібито співзвучного українському
народному духові», сприйняття, котре, «видозмінюючись залежно від віянь часу, дожило
до наших днів» [9; 444].
На основі козацького вбрання відбулося формування нового стилю в українському
народному одязі. Цей процес, що припадає на ХVІ–ХVІІІ ст., протікав природно, оскільки
козацьке вбрання, увібравши певні іноетнічні риси, «…у принципових своїх рисах
ґрунтувалося на слов’янсько-українських традиціях, носієм яких було селянство» [6;
1187].
Комплекс українського козацького одягу формувався спонтанно. Якщо в ранній
період історії Запорозької Січі він не відзначався установленими стильовими ознаками,
був простий, часто випадковий, то з розвитком Січі та її специфічної побутової культури
склався у завершений комплекс, характерними компонентами котрого був жупан, кунтуш,
керея (у старшини), широкі шаровари, широкий і довгий пояс, різнокольорові сап’янові
чоботи, висока смушева шапка. Звичайно, так виглядав святковий комплекс козацького
вбрання, буденний був значно простіший.
Упродовж своєї еволюції козацький костюм увібрав різні іноетнічні елементи:
тюркські, польські, має певні риси подібності з одягом кавказьких народів. Однак в
основних своїх рисах козацький костюм базувався на слов’янсько-українських
традиціях, був генетично пов’язаний із селянським вбранням.
Комплекс козацького одягу сформувався значно пізніше, ніж комплекс
селянського вбрання. Утвердження козацького, а не селянського одягу в статусі
національного символу було зумовлене тією роллю, котру відіграло козацтво в історії
України. Статус національного символу козацький одяг набув у ХVІІ – ХVІІІ ст.
ототожнившись із міфологізованою постаттю Козака Мамая й назавжди закріпившись
у народній пам’яті.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА”

Один з розділів праці «Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України»
Н.Яковенко назвала «Лицарі християнства у мусульманському вбранні», підкреслюючи
мотив запозичення запорожцями покрою одягу, високих шапок, широких шароварів і
довгих поясів тощо у татарів і турків [9; 185–188]. Це запозичення, відзначуване й
іншими дослідниками, зокрема, Д.Яворницьким, Ф.Вовком, здійснювалось у ході
довготривалого спілкування з мусульманським світом; шляхом використання здобутого
в боях під час військових походів. Певну роль відігравали й подарунки в формі багатого
вбрання з боку татарських і турецьких властей. Так, у 1653 р. кримський хан ІсламГірей подарував козацькій старшині дорогі суконні каптани [8; 208].
Козацький одяг, який формувався спонтанно, увібрав не тільки тюркські, а й інші
іноетнічні риси. Проаналізувавши велику кількість іконографічного матеріалу, зокрема,
малюнки до праці О. Рігельмана, історичні портрети, зібрані в українських музеях,
Хв. Вовк прийшов до висновку, «…що коли в другій половині ХVІІІ ст. костюм
козацької старшини…був дуже подібний до польського…, разом із тим цей костюм, як
і костюм сільського населення України, мав дуже багато спільного і з деякими
кавказькими костюмами, приблизно тої самої епохи. Черкеска та бешмет
кабардинця…дуже нагадують український костюм, а верхня одежа вірмена…цілком
подібна до польсько-українського жупана та кунтуша» [2; 125–126].
Одяг козацької старшини, відтворений на гравюрах та іконах ХVІІ–ХVІІІ ст.,
помітно відрізняється від одягу рядового козацтва, а одяг козацтва у цілому відрізнявся
від одягу селян: «При всій своїй відмінності вбрання рядових козаків і козацької
старшини мало більше схожості, ніж козацький і селянський одяг, – зазначає А. Пономарьов.
– Однак саме козацький одяг, що формувався спонтанно, до того ж нерідко вбираючи
іноетнічні компоненти, зокрема, тюркські(скажімо, кунтуш – верхнє вбрання з прорізами
для рук та довгими фальшивими рукавами), став символом національного українського
одягу, хоч селянський мав нібито більше прав на такий статус. Адже в етнічній
традиційно-побутовій культурі він займав значне місце і має глибоке етнічне коріння»
[6; 1187]. Розкриваючи причину цього феномена, дослідник відзначає, що вона
ґрунтується на особливостях механізму формування національних стереотипів, зокрема,
національних символів у матеріальній культурі. Спонтанне виникнення цих є реакцією
на неординарну етносоціальну ситуацію: «Саме козацтво стало тим оригінальним
соціально-національним явищем та історичним явищем, яке перетворилося на певний
символ української нації. В історичній пам’яті людей воно матеріалізувалося, зокрема,
через його атрибути, в тому числі й убрання» [6; 1187].
На відміну від А. Пономарьова, Л. Артюх і Т. Косміна у статті «Етническое
своеобразие символики материальной культуры украинцев в славянском контексте»,
атрибутують козацький одяг не як національний символ, а як етносимвол, зокрема,
відзначаючи: «Можна…припускати, що в певні періоди історії розвитку етнічної
культури відбувалися події чи створювалися явища, на які пізніше була зорієнтована
пам’ять нащадків. Для України це період запорозького козацтва, визвольної війни 1648–
1654 рр. «…У системі цінностей закріпився етнічний та естетичний стереотип,
реалізований в уявленнях про козака-запорожця… і закріплений у фольклорі, літературі,
образотворчому мистецтві. Цей стереотип уявлень існував у певний історичний період
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИКОКОМУНІКАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається роль і значення політичної культури як політикокомунікативної реальності суспільства.
Ключові слова: політична культура, комунікація, ідеологія, техніки комунікації,
технотелемедіуми, іміджеві медіакомунікації.
В статье рассматривается роль и значение политической культуры как
политико-коммуникативной реальности общества.
Ключевые слова: политическая культура, коммуникация, идеология, техники
коммуникации, технотелемедиуми, имиджевые медиакоммуникации.
In the article a role and value of political culture is considered, as polіtikokommunikativnoy reality of society.
Key words: political culture, communication, ideology, techniques of communication,
tehnotelemediumi, imaginary media to communication.
Політична культура – це багатоаспектне явище, яке має глибоке історичне і
соціальне коріння. Нарівні з раціональними позиціями і цільовими діями в її межах
існують феномени, обумовлені нераціональним, у зв’язку з чим вони не мають простого
причинно-наслідкового пояснення.
Різні елементи політичної культури мають неоднаковий ступінь стійкості та
функціональної значущості, перебуваючи при цьому в певній супідрядності. Беручи до
уваги цю обставину, американський соціолог У. Розенбаум пропонує виділяти
компоненти ядра політичної культури, тобто такі її елементи і феномени, які відіграють
основну роль у формуванні «політичного порядку нації». Він розглядає три основні
групи орієнтації, які дозволяють одержати необхідне уявлення про політичну культуру
певного суспільства. Ці орієнтації відносно:
- урядових структур;
- інших політичних систем;
- власної політичної діяльності [6].
Перша група – «орієнтації режиму» – це оцінка основних правлячих інститутів, їх
символів, офіційних осіб і «відповідь» на них, а також «орієнтації відносно урядових
«входів» і «виходів». Тобто, вимоги у сфері публічної політики – це «вхід» у політичну
систему ухвалення рішень, а самі рішення, що приймаються урядом (режимом), – це
«вихід».
Друга група – «політичні ідентифікації». Це самоототожнення суб’єкта з певною
нацією, народом, плем’ям, державою, містом, селом, географічним регіоном,
історичними символами, групами людей (сім’я, колектив, друзі), до яких він відчуває
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сап’янових жовтих, зелених, червоних чобіт із вузькими носками, прив’язуючи шаровари
до халяв шовковими шнурками із золотими чи срібними китицями на кінцях так, що зпід шароварів виглядали тільки носики й каблуки чобіт. Шаровари завширшки дванадцяти
аршин матерії називалися «рясними», а завширшки в п’ятнадцять аршин – «з достатку»
[8; 207].
Багатий, барвистий одяг запорожців справляв незабутнє враження: «Бувало, –
розповідав Іван Розсолода, щороку приїжджають запорожці у Смілу на ярмарок чоловік
по дванадцять…Вдягнуті так, що Боже, твоя воля! Золото і срібло! Шапка на
запорожцеві бархатна, червона, з кутами, а околиш пальців на три завширшки, сірий чи
чорний; з-під нього жупан із найдорожчого червоного сукна, горить, як вогонь, просто
очі засліплює, а зверху черкески з вильотами, чи синя, чи блакитна; штани суконні сині,
широкі – так і нависли майже на передки чобіт; чоботи червоні; на лядунці золото чи
срібло; навіть перев’язі в золоті, а шабля при боці в золоті – так і горить. Іде й землі не
торкається…» [8; 207].
Як виглядає з описів сучасників, іконографічних та інших джерел, найбільш
поширеним поєднанням кольорів у вбранні запорожців було поєднання червоного
кольору жупана та блакитної черкески. У такій кольоровій гамі був витриманий і костюм
гетьмана Богдана Хмельницького 1648 р. під Замостям: на ньому був червоний жупан
і фіолетова керея (ферезія, делія) зі срібними петельцями, підбита соболями, застібнуті
на коштовні клямки, з кількома ґудзиками й петельцями на грудях, з хутряним коміром
на плечах носила переважно козацька старшина [5; 109]. Одяг простих козаків
відрізнявся від одягу старшин не тільки меншою кількістю компонентів, а й дешевим
матеріалом, хоч святкове вбрання рядових членів січового товариства також шилося з
шовку, польського й англійського сукна, кармазину й оксамиту. За свідченням 112літнього Микити Коржа, записаним Д.Яворницьким, популярними на Запоріжжі були й
дорогі шапки з видри(каборги, виднихи) [8; 202]. Звичаєве право не обмежувало
запорожців щодо носіння того чи іншого одягу.
Козацьке вбрання часто діставало назву матерії, з якої було пошите. Так, у думі
«Три брати азовські» є наступні слова:
«…Середульний брат з коня вставає,
З-під лудану червону китайку видирає…» [7; 350].
В даному разі йдеться про каптан, пошитий із матерії, що звалася луданом [7;
350]. За Д.Яворницьким, одяг із шовкової штофної тканини з візерунками, подібної до
тієї, з якої виготовляли шалі, називалася у запорожців шальовим; одяг із польського й
англійського сукна називався саєтами – від польського слова «sajata» з тим же значенням.
Популярністю в козацькому середовищі користувався одяг із оксамиту – золотого чи
срібного матеріалу, схожого на бархат, із барвистими візерунками, шитого, як і парча,
золотими і срібними нитками. У Київській Русі оксамит, який привозили переважно з
Візантії, використовувався для пошиття одягу князів, багатих бояр, церковників, а в
запорожців він ішов на пошиття каптанів, що їх могли носити як представники старшин,
так і рядові члени товариства. Особливою популярністю користувалося на Запоріжжі
червоне сукно – кармазин(від тюркського слова «киримизи» – червоний чи «кермез» –
фарба, яка добувалася з невеликого дерева у степах Бухари [8; 208].
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Одежу істягав,
На свої козацькі плечі надівав;
Бархатний шлик ізнімає,
На свою козацьку голову надіває…» [3; 18].
З розвитком Запорозької Січі змінювався козацький побут, усталювався певний
комплекс одягу. Козака Мамая на численних картинах номадного живопису зображено
в дорогому ошатному вбранні. Саме таким закарбувався образ запорожця в народній
пам’яті.
Характеризуючи козацький одяг І. Крип’якевич, зокрема, зазначає: «Козаки
найчастіше носили жупан і кунтуш. Козацький жупан, або каптан, був довгий до колін, з
двома зморшками ззаду, застібнутий на ґудзики, підперезаний поясом. Пояси бували
вовняні або шовкові, не раз дуже довгі, на кілька метрів. Кунтуш (або черкеска) сягав
до кісток, бува простий, з фалдами, нашивками й різними прикрасами, рукави дуже
широкі, з розпорами. Старшина, особливо ж гетьмани, на жупан накидали керею – плащ
без рукавів, застібнутий на оздобному клямку, з кількома ґудзиками й петельцями на
грудях, з широким хутряним коміром на плечах.
Незаможні козаки…носили різний одяг – каптани, свити, опанчі, кобеняки, кожухи»
[5; 109].
Д. Яворницький в «Історії запорозьких козаків» відзначає, що одноманітного
одягу(одностроїв) у запорожців ніколи не було, похідний одяг був простий, навіть
бідний, зате «…домашній, парадний, надзвичайно розкішний» [8; 201]. Нащадок
запорожців стошістнадцятилітній Іван з села Черкашівка Катеринославського повіту,
який народився у козацькому зимівнику й не раз бачив свого батька в козацькому
вбранні(потім воно довго зберігалося в його хаті), так описував козацький одяг у розмові
з Д. Яворницьким: «… Як одягнув запорожець червоний каптан, навісив на себе кинджал,
приладнав шаблю, тоді він зодягає черкеску чи жупан. Це вже одяг простий і довгий,
майже до кісточок, з широкими рукавами…Жупан уже був іншого кольору, ніж каптан,
і якщо каптан червоний, то жупан блакитний чи синій; він також був на зборках і на
шнурках, гаптований золотом, з різними золотими пазументами, ґудзиками, по подолу,
по кінцях рукавів і по прорізях роздер, з гапликами…, з широкими-преширокими
рукавами чи, як там кажуть, роздорами чи розпорами. Розпори ці робилися саме в тому
місці, де згиналася рука по лікту…; вниз за розпорами йшов уже шитий рукав до самого
кінця. В такі рукави просовувалися руки чи прямо через кінці їх, чи через розпори, що
посередині рукавів. Коли руки просовувалися прямо через кінці рукавів каптану, то тоді
з-під них видавалися бархатні відвороти(відлоги) черкески й на кожній руці виходило
по два рукава; а коли руки просовувалися через розпори, тоді виходило, ніби на кожній
руці козака надіто по два рукава: два лежать, а один ззаду «метляється». Те, що
«метлялося» ззаду, можна було закласти за спину і разом зв’язати. Від цього й виходило,
що як їде, бувало, запорожець верхи із зав’язаними рукавами, то здається, ніби на спині
в нього прироблені крила; по тих крилах і впізнають запорожця. Поверх черкески іноді
надягалася керея – це зовсім довгий одяг: по самі п’яти, зроблений із шкіри, чи з вовни,
без рукавів, схожий на плащ» [8; 201].
До комплексу широкого і просторого верхнього козацького одягу, крій якого не
сковував рухів, додавалися такі ж широкі і прості шаравари – суконні, нанкові, шкіряні,
різнобарвні, хоч переважно синього кольору. Холоші шароварів носили поверх халяв

прихильність, любов, дружбу, лояльність, почуття обов’язку, а також «політична довіра»
до тих, з ким доводиться взаємодіяти під час політичного процесу, а також «правила
гри», якими повинен керуватися суб’єкт політичних відносин і процесів.
Третя група орієнтації – «політична компетентність». Це участь громадян у
політичному житті та використання ними доступних засобів забезпечення цієї участі, а
також «політична ефективність», відчуття можливості впливати на політичний процес.
Класифікація У. Розенбаума розкриває значущість ціннісного ряду деяких
компонентів політичної культури. Разом з тим, він не розглядає весь простір політичної
культури, в межах якого і повинні аналізуватися її структуроутворюючі елементи.
Слід узяти до уваги той факт, що визначаючи ареал політичної культури, стосовно
сфери політичних відносин, вона характеризується всезагальністю присутності.
Політична культура ніби розчинена в усій сукупності відносин, що складаються між
учасниками політичного процесу. Тобто, ці відносини пронизані певними політикокультурними феноменами і несуть на собі відбитки їх дії.
Чому мова йде саме про відносини? Переконливу відповідь на це питання, на наш
погляд, дає російський політолог, фахівець у галузі політичної культури Е. Я. Баталов.
Він зазначає, що саме політичні відносини «є не тільки формою прояву, але й способом
існування культури. Суть культури загалом і політичної зокрема полягає не в речах,
адже вони є опредметненою, мертвою, точніше законсервованою культурою, яка може
назавжди залишитися в латентному стані. Культура – не в головах, не в нервових клітинах
мозку. Бо суть останніх не більше ніж психофізіологічна основа культури. Культура – в
конкретних, живих відносинах, які постійно зникають або виникають між діяльними
суб’єктами. Немає таких відносин – немає і культури. Обмежені відносини – обмежена
і культура. Саме з цієї причини нація, що володіє багатою культурною спадщиною, але
має бідне громадське життя, плоске політичне життя, має, як правило, і нерозвинену,
примітивну політичну культуру [1].
У різних соціальних аспектах життєдіяльності дослідження відносин людей
відображають реальність як у сфері політики, так і в сфері політичної культури.
Політична культура є вторинною відносно соціальної культури. Останню ж
прийнято пов’язувати з моральними засадами і звичаями, із розумовими
спостереженнями і життєвим досвідом, якими люди обмінюються, які вони передають
наступним поколінням. Вона виникає та існує в процесі і в результаті комунікації.
Комунікація – двосторонній процес. Для стрийняття людиною міркувань і уявлень
іншої необхідний засіб комунікації, який буде доступним для сприйняття органами чуття
респондента. Це – певний жест, звук, аркуш паперу з накресленими на ньому символами,
мова, за допомогою якої відбувається спілкування, якій, власне, відведена особлива
роль у культурі.
Уперше термін «політична культура» вжив у ХVIII ст. німецький просвітитель
І. Гердер. Політична культура розглядається як сукупність цінностей, установок,
переконань, орієнтацій і символів виражаючих засобів, які є загальноприйнятими і
слугують упорядкуванню політичного досвіду та регулюванню політичної поведінки
всіх членів суспільства. Вона складається не тільки з політичних ідеалів, цінностей і
установок, але й діючих норм політичного життя.
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Політична культура є складовою духовної культури суспільства, нерозривно
пов’язана з її іншими формами. Так, політична культура органічно пов’язана з правовою
культурою, моральністю, ідеологією. Політичну ідеологію можна розглядати як ядро
політичної культури, оскільки саме ідеологія визначає зміст і обсяг права, вибір етичних
норм і принципів у політичній теорії і практиці.
Для розуміння змін, що нині відбуваються в політичному просторі, слід особливо
підкреслити значення трансформацій (духовної, ідеальної, суб’єктивної) в інформаційній
вертикалі політики, які встановлють комунікацію елітарних і неелітарних шарів і є
визначальним елементом організації всієї системи політичної влади [5].
Так, з одного боку, на відміну від того періоду, коли символізування образів
політики здійснювалося, як правило, на основі групових (надособистісних) способів
ідеалізації реальності, зокрема на основі домінування міфологічних, релігійних та
ідеологічних матриць [3], сьогодні соціальні явища грунтуються на основі особових,
індивідуальних оцінок політики. Отже, кожний політичний актор починає по-своєму
надавати значення діям владних і підвладних структур, або відносинам між ними, тобто
ставити під сумнів принципи формування інституційного та нормативного середовища
використання державної влади.
По суті, ми стали сучасниками того етапу розвитку суспільства, коли попередні
ідеології, які симулювали затвердження групових цінностей – стабілізації, авторитету,
порядку, національних ідеалів, прогресу та інших визначальних орієнтирів політичної
гри, витісняються на периферію політичного життя. Ідеологічні концепти, які були
пов’язані з національними, класовими та іншими корпоративними інтересами,
насамперед, символізували гостру конкуренцію політичного світосприйняття
(зумовивши розквіт класової неприязні і ненависті, ксенофобії, етногегемонізму та
інших явищ, що супроводжують закріплення у владі колективних пріоритетів), а згодом
забезпечили їх примирення (у межах політики центризму). Проте нині в умовах
масовізації суспільства їх когнітивні та інші можливості виявляються надмірними і
нефункціональними для того, щоб бути смисловою орієнтацією громадян у політиці,
транслювати їх інтереси, сприяти балансу відносин елітарних і неелітарних угрупувань.
Відчуження ідеології характеризується її ригідністю, концептуальною
жорстокістю, нездатністю до забезпечення ефективного зв’язку верхів і низів в умовах
наростаючої динаміки соціальних і політичних взаємозв’язків, зростання ролі культури
в механізмах забезпечення цілісності суспільства. Ідеологія виявилася
непристосованою для об’єднання в цілісні політичні форми культурного різноманіття,
яке утворилося від індустріалізму суспільства. Для сучасних громадян, схильних до
інокультурних спокус, доктринальність цієї форми відношення до влади стала
обтяжливою і неефективною. Ідеологія не може довго існувати в сучасному
«культурному хаосі» політики.
Індустріально розвинені держави створили в політичному просторі безліч
індивідуальних орієнтацій і нині вже перестали претендувати на їх об’єднання.
Нелогічність, двозначність, виправдання одночасного співіснування конфліктуючих
політичних версій у відображенні життя, спонтанність емоційної реакції людей на дії
влади (втім, як і на власні) стали невід’ємними супутниками людського світосприйняття

на себе опанчу, взує зі свинячої шкури опорки, то так і блукає по степу. А той і того
краще: чи винарядеться в такі постоли, що в них можна Дніпро переплисти чи на одну
ногу натягти постіл, а другу сап’яновий чобіт, та ще й приспівує:
Одна нога в постолі , а друга в сап’яні –
Подивися, Ганно, який постіл гарний:
Чи сей, чи сей, чи сей, чи сей?...» [4; 24].
Одяг запорожця часто залежав від успіху чи неуспіху в боях із татарами й турками.
Так, на початку думи «Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер» повідомляється:
«…На козаку, бідному летязі,
Три сермязі,
Опанчина рогожовая,
Поясина хмеловая;
На козаку, бідносу летязі, сап’янці –
Видно п’яти і пальці,
Де ступить – босої ноги слід лише;
А ще на козаку, бідному летязі, шапка-бирка –
Зверху дірка,
Шовком шита,
Буйним вітром підбита,
А околиці давно немає… » [3; 56].
Причина такого зовнішнього вигляду, згідно з логікою думи, полягає в тому, що
Фесько Ганжа Андибер нічого не здобув, марно гуляючи «сім год чотири», тільки
«втеряв з під себе три коні воронії». Приблизно так само вдягнутий і козак Голота –
герой однойменної думи
«…На козаку шати дорогії –
Три семирязі лихії:
Одна недобра, друга негожа,
А третя й на хлів незгожа.
А ще, правда, на козакові
Постоли вязові,
А онучі китайчані –
Щирі жіноцькі радняні;
Волоки шовкові –
Удвоє жіноцькі щирі валові.
Правда, на козакові шапка-бирка –
Зверху дірка,
Травою пошита,
Вітром підбита,
Куди віє, туди й повіє,
Козака молодо похолоджає…» [3; 16].
Але, здолавши у «полі килиїмському» багатого татарина, козак Голота
перевдягається у здобутий дорогий одяг:
«…Він тоді добре дбав,
Чоботи татарські істягав,
На свої козацькі ноги обував;
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Стаття присвячена дослідженню процесу формування українського
козацького одягу та утвердження його в статусі національного символу.
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Статья посвящена исследованию процесса формирования украинской козацкой
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The article is devoted to the study of the formation of Ukrainian Cossack clothes
and its approval in the status of a national symbol.
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Новий статус України дав потужний поштовх до переосмислення своєї історії.
Подальший розвиток національної культури стимулює вирішення низки завдань щодо
творення, збереження та поширення духовних надбань. У зв’язку з цим особливої
актуальності набувають проблеми мистецького та етнографічного осягнення художньокультурної сфери життя народу. Особливий інтерес науковців звернений до побуту
українців – формування та еволюції його одягу. Однією з самобутніх форм традиційного
українського костюма є козацьке вбрання. Його компоненти, ґенезу, особливості
матеріалу, крою, художнього оздоблення тощо вивчали М. Арандаренко,
І. Скальковський, П. Чубинський, Ф. Вовк, І. Крип’якевич, Д. Багалій, О. Воропай,
К.Матейко, Т. Ніколаєва, А. Пономарьов, М. Білан, Г. Стельмащук, Л. Артюх, Т. Косміна,
Г. Щербій та інші вітчизняні етнографи й мистецтвознавці. Визначним дослідником
українського козацького вбрання був Д.Яворницький, який не тільки зібрав у своїй
колекції його цінні свідчення щодо характерних рис, способів ношення, котрі
опублікував у працях «Запорожье в остатках старины» (Т.1), «Історія запорозьких
козаків» (Т.1) та ін.
Мета нашої статті – дослідити еволюцію українського козацького вбрання та
причини його утвердження у статусі національного символу
Комплекс одягу, генетично пов’язаний із козацтвом, став основою українського
чоловічого костюма Запорізької Січі, поширившись на всю Середню Наддніпрянщину,
Лівобережжя, східні та деякі інші райони [1; 12–15].
Козацький одяг у ранній період формування Запорозької Січі не відзначався
певними стильовими ознаками, часто був простим, випадковим. «Бувало, поголить собі
запорожець голову, заправить оселедець свій за вухо, зав’яжеться ганчіркою, натягне
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політики. Домінуючі принципи відношення до політичної реальності почали формувати
культурні зразки, які символізують мозаїчне сприйняття всіх дій влади, пародичне
зіставлення людини до різних політичних текстів і значень, іронічну реакцію на події,
що відбуваються. Для тих, хто виявився найбільш схильним до віртуальних способів
спілкування, орієнтиром стає нормативістика культури плагги (англ. plug – «дії,
закупорювати»), тобто «культури одинаків», яка ще більш посилює відмежування
людини від спілкування з владою, партнерами і, взагалі, – іншими (не-Я) в політиці [2].
Саме такі способи комунікації стають найсерйознішим викликом для об’єднувальної
місії політики.
Неминуче нищення ціннісно-орієнтуючої та ідеально-конструюючої функцій
ідеології, а також звуження простору для її політичного існування свідчить про те, що
вона піддається історичній маргіналізації. Крім того відзначимо, що маргіналізація
ідеології витісняє з політичної арени й ідеологів, які професійно займаються
смисловою інтерпретацією подій. Відсутність потреби у влади в формуванні дискурсу
з масами позбавляє минулого значення діяльність ідеологів.
На місце ж «високочолих» приходять технологи, аналітики, фахівці в галузі
політичної реклами, або (як їх визначив у більш широкому контексті угорський вчений
А. Силаді) когнитарії, тобто ті, хто технічно формує і підтримує комунікацію населення
з владою [4]. Отже, якщо у попередній період ідеологи були тим шаром, який
монополізував функції оцінювання, збільшував політичне значення соціальних подій,
то сьогодні цей інститут колишніх своїй функції вже не виконує. Проте їх завдання
реалізують політичні аналітики, еліти і навіть пересічні громадяни.
Відмова від послуг ідеології замінюється установками на оперативні політичні
комунікації держави і суспільства, зверненнями до різноманітних культурних орієнтирів,
цінностей, стереотипів, стандартів. Таке масове перенесення людьми
загальносоціальних орієнтації в політичну сферу породжує складність мотивацій, форм
участі, а, отже, і способів вирішення конфліктів. Люди, які керуються індивідуальною
логікою запитів до влади, задовольняються не схемами дійсності, які пояснюють життя
і його майбутню перспективу, а інформацією про реакції, оцінюванням дій влади тих
або інших сил. Їх приваблює не боротьба з ворожими ідеями, а відомості, що
дозволяють пристосовуватися до позицій влади з метою задоволення своїх
індивідуальних запитів. Інформація, яка надає можливість пристосуватися до такого
розвитку позицій, стає набагато привабливішою, ніж правдиве пояснення всієї панорами
подій. І не випадково, як справедливо зазначає Н. Кобзев, за таких умов «найбільший
інтерес викликає не обмін думками, а інформацією, яка легша за мислення, простіша,
доступніша, привабливіша». У цьому випадку індивід, який знаходиться в політичному
середовищі, діє не стільки як ідейно зорієнтований, скільки як «інформаційно заряджена
особистість».
Така переорієнтація з ідеологічних на інформативні повідомлення обумовлена й
економічними чинниками. Інформація про дії влади стає більш затребуваною ще і тому,
що її вартість значно нижча, ніж в ідеології. Отже, необхідний владі та громадянину
ефект політичної взаємодії досягається завдяки малій ціні необхідних для такого
контакту повідомлень (наприклад, розповсюдження компромату на лідера тієї або іншої
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партії дозволяє досягти долучення виборця до голосування швидше, ніж роз’яснення
програмних положень). Це зумовило широке розповсюдження відповідних технологій,
наприклад, скандалів, просочування інформації та інших технік, розрахованих на
залучення і заволодіння увагою населення, зміна його настроїв, що підтримують
необхідну політичну комутацію.
Політичним завданням стає прогностика, тобто постановка широкої,
випереджаючої дійсність мети. Але вона має інструментальний і прикладний характер,
зміщуючись при цьому в дуже вузьку сферу стратегічного планування, яка пов’язана з
функціями обмеженого кола діячів у правлячій еліті. Основним же призначенням
політичних когнитаріїв є якісна діагностика актуальних подій і підтримка діалогу влади
і суспільства. Проте слід визнати, що зовнішнє звуження інтелектуальних функцій
політичних технологів є умовою підвищення їх активності щодо задоволення
інформаційних запитів як населення, так і влади.
Формування нових структур і механізмів, які здатні забезпечити інформаційні
зв’язки еліт і нееліт, залежить від ряду чинників, зокрема появи у маси здатності до
самостійного продукування політично значущої інформації. Тобто, населення стає не
тільки споживачем політичної інформації та інтерпретатором, але й її творцем. Масові
образи, думки, настрої в демократичному просторі стають величиною, яку не тільки
неможливо ігнорувати, але наявність якої (враховуючи властиві цьому середовищу
ефекти самозараження, резонансу, тиражування стандартів, самомістифікації) спонукає
до видозміни способів і форм контролю за поведінкою неелітарних шарів з боку
правлячих кіл.
За такої множини соціальних джерел інформаційного простору еліта вже не може
претендувати на унікальність своїх ідейних продуктів, які традиційно були основою
інформаційних зв’язків з низами. Таким чином, вона вимушена вдаватися до нових
способів управління громадською думкою. Тому смислові контакти еліт і нееліт,
побудова владою інформаційної вертикалі починають формуватися у процесі не лише
зіткнення цілеспрямованих потоків повідомлень і знань, але і з урахуванням особливого
характеру розповсюдження інформації в масовому суб’єкті. Існуюча ж в цьому випадку
можливість дискомунікації між верхами і низами, мета збереження належного для
держави ступеня ефективного управління, спричиняють пошук відповідних методів
компенсації нових тенденцій.
Останні ж пов’язані з виходом на політичну авансцену технотелемедіумів, тобто
нових електронних способів передачі інформації, які сприяють виникненню в
політичному просторі гіперспейсу (який дозволяює акторам здійснювати контакти в
чотирьох і більше вимірюваннях). Саме технотелемедіуми, ставши, з одного боку,
найадекватнішими партнерами мас у відносинах з владою, з іншого, – зумовили і
принципові зміни в характері політичною комунікації, тобто інституційному дизайні
поля політики, стилістиці владарювання.
Взаємодіючи з орієнтованим на культурні цінності масовим контрагентам,
електронні ЗМІ за нетривалий час створили в масштабах суспільства динамічну і гнучку
систему політичної комунікації. Практичний досвід засвідчив їх здатність підтримувати
інформаційні контакти еліт і нееліт, створювати такі канали комунікації, які
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9 широтних і 9 меридіональних вулиць, лімітували периметр кріпосних стін. Палац
правителя повинен був знаходитися строго у центрі міста, в центральному кварталі мали
селитися привілейовані особи, а в інших – прості городяни, по 100 чоловік у кожному.
Загальна чисельність населення внутрішнього міста мала складати 300 осіб. Сади та
городи розміщувались між внутрішніми та зовнішніми стінами.
Чимало уваги приділяв Шихуан-ді будівництву гробниці, “достойної першого
імператора”, заклавши справжнє підземне місто. Але невдовзі він забажав не покоїтися
в могилі, а жити вічно. Гробницю закрили товстим шаром землі, а імператор почав
приймати препарат ртуті для досягнення довголіття. Рекомендації лікарів виявилися
хибними, і він помер у 50-річному віці. На той світ імператора супроводжувала армія
теракотових воїнів та тіла його дружин, які виявилися бездітними, через що стали
заупокійними жертвами.
Перший імператор династії Хань Лю Бан продовжував посилювати політику та
економіку країни. Аристократична знать володіла великими ділянками землі,
розкішними палацами і чималою частиною економічного прибутку держави [15]. Владу
феодальної аристократії Лю Бан замінив чіткою адміністративною системою,
розділивши територію на 143 наділи, які роздав найбільш вправним чиновникам з правом
передачі за спадком. Через великий Шовковий шлях була налагоджена торгівля з країнами
Західної Азії. У 105 р., коли Цай Лунь винайшов спосіб вироблення паперу, було
організовано паперове виробництво.
Певні інновації відбувалися і в будівельній справі. Продовжувалася традиція
зведення циклопічних побудов: Великої стіни, грандіозних палаців. Збільшилося число
кількаповерхових будинків, налагоджувалася каналізаційна система: під час розкопок
у провінції Хунан знайдений унітаз зі змивом, датований 100 р. до н. е. Широкі
чотирискатні дахи, які до того були прямими, на кінець періоду Хань почали злегка
підійматися з кутів, що надавало їм красу і легкість, подібну до крил птаха у польоті.
Культура Цинь-Хань, що завершувала період існування давнього Китаю, заклала основи
наступної далекосхідної системи архітектури та містобудівництва.
Період Хань став завершенням давньої історії Китаю, в процесі еволюції якої
була створена розвинена урбаністична цивілізація та запроваджена бюрократична
адміністративна система, яка потім більше двох тисячоліть залишалася
фундаментальною інституціональною базою китайської імперії.

грунтувалися, з одного боку, на рухливих і об’єднуючих політичних відчуттях пересічних
громадян, а з іншого – задовольняли потреби правлячих кіл у виконанні функцій
керівництва суспільним розвитком і об’єднання населення.
Отже, технотелемедіумами інституалізували нову інформаційну вертикаль у
відносинах верхів і низів, яка цілком відповідає завданням підтримки стабільності в
суспільстві.
Високий темп обігу інформації, який ускладнює її перетворення в смислові
соціальні реакції індивіда, зумовив появу особливої форми організації релятивної
політичної мети – іміджу. Саме він здатний нині виконувати сигнальну функцію для
верхів і низів, тобто презентувати населенню політику влади тією мірою, в якій вона
необхідна людям для визначення власних завдань, адаптації до існуючих порядків,
реалізації власних намірів.
Вихолостивши (у традиційному розумінні) ідейність з відносин еліт і нееліт, імідж
забезпечує безпосередність емоційного сприйняття людиною світу політики,
зберігаючи при цьому діалогічність зв’язків верхів і низів, передумови легітимації і
стабілізації політичних відносин [7]. Імідж як спосіб оформлення смислових контактів
характеризується належною рухливістю, орієнтованістю на конкретну людину, так і
креативністю, яка дозволяє вибудовувати необхідні владі реакції маси, а отже, і
відповідні політичні відносини та інститути. Таким чином, імідж у рівному ступені стає
як засобом медіалегітимації влади (з боку суспільства), так і органічним елементом
медіапопулізму (з боку влади).
Тобто іміджеві способи організації політичних дискурсів є новим рівнем
забезпечення самостійності індивідів у полі влади. Вони посилюють свободу вибору
людиною своєї позиції і одночасно політичних альтернатив. Імідж не програмує, а
орієнтує політичний вибір людини. Він зосереджений не на вираженні групових інтересів,
проблематизації соціальних конфліктів, а на забезпеченні вільного вибору людини і
наданні їй відповідної інформації, аргументів, що схиляють її до підтримки тієї чи
іншої альтернативи в реалізації конкретного політичного проекту.
Характерним в іміджевих техніках комуникації є мова спілкування влади з
населенням – легка і тривіальна, проте приваблива (через обов’язкове доповнення
елементами розваги) і здатна до розповсюдження через електронні ЗМІ.
Здатність іміджевих стратегій до медіапрезентації політичного товару пов’язана
з формуванням гіперреальності, що включає тиражування і віртуалізацію подій, які
реально відбулися, так і штучно сконструйованих. Таким чином, людина оцінює
політичну подію через закладену в іміджі позицію комунікатора, тобто інший, наперед
сформований політичний текст, що транслює інше ставлення до влади, але в поєднанні
з яким і виявляється його власна позиція.
У зв’язку з цим реальність і видимість в іміджі повністю ідентифікуються. Вільні
інтерпретації всього і вся заповнюють політичний простір, а реальний час у політиці
залежить від рекламного часу, в якому визначається попит і пропозиція на політичний
товар. Показово, що при всій своїй кон’юнктурності такий спосіб активізує механізми
зворотного зв’язку в політичних процесах і сприяє розвитку діалогових відносин
населення і влади.
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Отже, іміджеві технології, перетворюючись на глибинне джерело формування
політичної свідомості, починають не лише заміщати, але і творити реальність, яка
відповідає потребам як елітарних, так і неелітарних груп.
Таке режисування політичних відносин неминуче відображається і на характері
відображення ключових фігур влади в масовій свідомості. Під впливом віртуалізації
політичного простору трансформуються традиційні способи сприйняття представників
елітарних груп звичних фігур політичної гри. Політики колишнього типу сприймаються
населенням як фігури не просто залежні від «телекартинки», які символічно
відображають потреби населення, але й цілком віртуальні істоти, які мають
сформований образ для контактів із громадськістю (в цьому сенсі глядачі можуть
реально взаємодіяти з образом президента, який знаходиться зовсім у іншому місці,
або навіть бути вже покійним).
Таким чином, еліти починають виконувати для мас лише функцію наївного
уособлення і символізування влади.
Отже, можна припустити, що зрежисоване і спрямоване через ЗМІ публічне
видовище, і сформовані ними механізми політичного спектаклю апелюють до власне
культурних орієнтирів мас. Тому медіаполітика може розвиватися тільки в культурному
просторі, де класові і групові конфлікти не викликають у людей різких смислоорієнтаційних суперечностей. У цьому аспекті показово, що така у відомому значенні
декоративна репрезентація владних відносин неминуче створює і ефект неполітичного,
тобто не ідейного, а цивільного, гранично плаского розуміння політики.
Політичні відносини і пов’язані з ними іміджи політиків у вирішальному ступені
спроектовуються діяльністю ЗМІ (які здатні монополізувати право мас відповідати на
виклики часу), тому і сучасна політика поступово починає набувати рис, які
характеризують її як медіаполітику. Тобто, політика набуває рис медіакомунікації як
оперативного і одномоментного, епізодичного способу підтримки контактів верхів і
низів відносно певних владно значущих проектів.
Узагальнюючи вищевикладені підходи про характерні для сучасної еволюції
політики і політичної культури тенденції, можна стверджувати, що професійно
вибудовувана медіакомунікація свідчить про перехід суспільства до нової історичної
форми синтезу з державою. По суті маємо справу з медіаполітичною організацією
влади, якій властива політична культура «нового зразка» в масовому вертикальному
суспільстві. І саме політика починає першою оформляти становлення масового
суспільства і форми організації влади в цьому соціумі. Нова інформаційно-політична
культура і створювана таким чином система організації відносин еліт і нееліт відображає
нові досягнення політико-комунікативної реальності.
Отже, траєкторія постсучасності, що формується в передових країнах світу,
починає поступово перетворювати політику з універсального, який тяжіє до тотальності
механізму розподілу статусів і ресурсів, у сукупність роззосереджених, з високим
вмістом ризику соціальних потоків, які пов’язують населення і владу з приводу
конкретних завдань і мети (проектів). Зміни, що відбуваються у політиці та політичній
культурі, вже свідчать про те, що настала нова епоха в розвитку суспільства, коли
політична культура нарівні з економікою відображає існуючу політико-комунікативну
реальність.

компонент їжі, що називався “фань”, як і у сучасній китайській мові. До нього в окремій
чашці подавали м’ясо та овочі. М’ясні страви для аристократів були досить вигадливими:
свинина, запечена з фініками; яловичина, вимочена у вині і тонко нарізана; смаженина з
оленини [12].
На аньяньському етапі давньокитайської цивілізації з’явилася розвинена система
письма у вигляді складних ієрогліфів. Отже, основними інноваціями епохи Шан-Інь
можна вважати монументальне будівництво (палаци, міські стіни, могили-мавзолеї);
ієрогліфічну писемність; розвинене зображувальне мистецтво (“звіриний стиль”, кам’яна
скульптура); новий вид ритуалів (масові людські пожертви під час захоронення) [13].
Найвищого підйому цивілізація Давнього Китаю досягла у ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.,
коли дрібні розрізнені царства об’єдналися у могутню імперію, на чолі якої стояла
спершу династія Цинь (221–207 рр. до н. е.), а потім Хань (206 рр. до н. е. – 220 рр. н. е.).
Переворот, що здійснився у період Цинь-Хань, повністю знищив феодальну систему,
замінивши її централізованою монархією.
Шихуан-ді, прийнявши титул “Першого імператора”, сподівався, що його династія
правитиме впродовж “десяти тисяч поколінь”, але вона загинула через кілька років після
його смерті. Проте за роки свого царювання він встиг зробити досить багато. Були
введені стандарти міри та ваги для полегшення торгівлі; стандартизована довжина осей
у возів, що мали проїжджати по наїжджених коліях; уніфіковані різни стилі написання
ієрогліфів [14]. В той же час у 213 р. до н. е. за його наказом були спалені всі давні
книги і покарані вільнодумці, прибічники конфуціанства. Головний принцип правління
країною часів царства Цинь виголошував: “Істинна доброчинність веде своє походження
від покарання”.
У 214 р. до н. е. для захисту від нападів з півночі почалось централізоване зведення
Великої китайської стіни. Ця монументальна споруда довжиною більше 300 км мала
10 м у висоту і 5–8 м у ширину. Це була не тільки глинобитна фортеця з численними
сигнальними баштами, а й дорога, що проходила крізь важкодоступні гірські хребти.
Велика китайська стіна була єдиною у своєму роді кріпосною спорудою, що захищала
не місто, а цілу країну, відокремлюючи замкнений світ китайської культури від посягань
північних “варварів”. На будівництві працювало майже 500000 людей – засуджені
злочинці та люди, зігнані з усіх провінцій, які називали цю будову “стіною сліз”. Велика
китайська стіна, яка у 1987 р. увійшла до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, стала
символом ізоляціонізму та традиціоналізму Китаю.
Чимало людей працювало на прокладанні доріг та будівництві міст. Обнесені
стінами і обкопані ровами, міста мали високі сторожові вежі. Прямі, як стріли,
магістралі перетинали їхню територію, а повздовж головної вісі розміщувались палацові
комплекси довжиною до 10 км. Будівельним матеріалом, як і раніше, слугувало дерево,
але дахи вже робилися з черепиці. На жаль, такі споруди були недовговічними і не
збереглися, але про їх вигляд дають уяву глиняні моделі, знайдені у тогочасних
похованнях. Будинки заможних городян були дво- або триповерховими, з критими
ворітьми та кутовими башточками, двір обводився стінами.
Сувора регламентація, властива всьому суспільному ладу Китаю, поширювалась
і на містобудівництво. Спеціальні трактати передбачали квадратний план міста, наявність
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перегородку, що розділяла будинок на дві половини. Стріха обмазувалась глиною і
вкривалась очеретом чи соломою. Інтер’єр давньокитайського будинку був гранично
спрощеним. Предметами обладнання слугували плетені циновки, розстелені на підлозі
для сидіння, низенькі столики, на які подавали їжу, та ліжка, на яких спали або сиділи. У
кутку кімнати знаходилося вогнище.
Поряд з деякими великими будівлями, можливо культового призначення,
розміщувались захоронення. Найбільш крупні, “царські” могили – хрестоподібні у плані
ями з центральною камерою, де знаходився подвійний розписний саркофаг,
інкрустований перламутром. Чотири бокові камери з виходом назовні заповнювались
численними предметами поховального інвентарю: дорогоцінними прикрасами з нефриту,
золота, яшми, бронзи, а також речами побуту. Тут же знаходились десятки, а іноді й
сотні людей, яких убивали для супроводу покійного. Будівництво таких великих
об’єктів, як могили-саркофаги, палаци та могутні міські стіни потребували не тільки
великої кількості некваліфікованої робочої сили, а й фахівців різного профілю і високої
кваліфікації, з навичками архітектурної майстерності.
Висока кваліфікація була потрібна і представникам інших спеціальностей –
зброярам, ювелірам, гончарам тощо. Слід враховувати те, що ремесло культури ШанІнь вже поділялося на дві сфери: звичайну побутову, що задовольняла потреби простого
люду, і престижну, для обмеженого кола аристократів. У зв’язку з цим особливо помітні
зміни спостерігалися у виготовленні предметів мистецтва, чому сприяло удосконалення
технології бронзового литва. Вироби з бронзи прикрашалися орнаментом у “звіриному
стилі”, набагато збільшився їх асортимент. Предмети, зроблені з кістки та дерева,
вкривалися тонким різьбленим орнаментом. Центральне місце в цьому орнаменті
займала маска тао-те – монстра з великими опуклими очима, без нижньої щелепи.
Можливо, це було зображення іньського верховного божества-першопращура Шан-ді
або ж дракона, який відповідає за дощ. Окрім нього зустрічалися досить реалістичні
зображення змій, риб, цикад, сов, слонів, тигрів, а іноді і людей [11].
У цей період у Китаї розгорнулося вирощування тутового шовкопряду і
виготовлення шовкової тканини. Шовк фарбували у яскраві кольори і шили гарний
святковий одяг для аристократів. Для селян одяг виробляли з грубої полотняної
тканини. Важливим компонентом одягу був халат, “не такий короткий, щоб було видно
тіло, і не такий довгий, щоб волочився по землі”. Його треба було підперізувати “не
так низько, щоб пасок давив на стегна, і не так високо, щоб він давив на ребра”; пасок
кріпився застібкою, а вільні кінці звішувались донизу. Зимові халати підбивалися
підкладкою з шовкової вати. Частиною костюму китайців був також шкіряний фартух,
а штанів на той час вони не носили. Проте вважався обов’язковим головний убір, якого
чоловіки не знімали навіть за столом. Взуття було двох типів: на дерев’яній та м’якій
підошві. Одягали його на босу ногу і знімали, коли входили в дім.
Високого розвитку досягло у Шан-Інь землеробство: на зміну мотичному часів
неоліту прийшло борне, родючі землі річкової долини не потребували поливу, до того
ж їх можна було засівати кожен рік без перерви. Асортимент вирощуваних споживних
культур був багатий: рис, пшениця, чорне просо, чумиза, боби, квасоля. У І тис. до н. е.
давній спосіб варки круп на воді витіснився варкою на пару, і це складало основний
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ДИНАМІКА ПРИЙОМУ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У статті досліджено історичний аспект проведення вступної кампанії до
вищих навчальних закладів за роки незалежності України, проаналізовано динаміку
кількісного складу абітурієнтів, виявлено основні проблеми під час проведення
щорічної вступної кампанії.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, вступна кампанія, абітурієнти,
випускники шкіл, зовнішнє незалежне тестування, державне замовлення, конкурс.
В статье исследовано исторический аспект проведения вступительной
кампании в высшие учебные заведения за годы независимости Украины,
проанализировано динамику количественного состава абитуриентов, раскрыто
основные проблемы во время проведения ежегодной вступительной кампании.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, вступительная кампания,
абитуриенты, выпускники школ, внешнее независимое тестирование,
государственный заказ, конкурс.
The article looks into the historical aspect of the entrance campaigns to the
institutions of higher education during the years of the Ukrainian Independence, the
dynamics of the quantitative composition of the college entrants is under analyses, the
basic problems of the annual entrance campaign are revealed.
Key words: institution of higher education, entrance campaign, college entrants,
school leavers, external independent testing, government order, competition.
За роки незалежності України відбувалися кардинальні зміни у кількісному та
якісному розвитку вищої школи, в тому числі, і в проведенні щорічної вступної кампанії.
Мета статті: прослідкувати, які зміни відбувалися у проведенні вступної кампанії
до вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації за роки незалежності України.
Новизна дослідження полягає в тому, що вперше проаналізовано динаміку
кількісного складу прийнятих абітурієнтів у виші з 1991 року до сьогодні, визначено
причини його збільшення чи скорочення в різні роки незалежності України, виявлено
особливості вступної кампанії 2012 року.
Аналіз статистичних даних з питань освіти свідчить, що кількість вищих навчальних
закладів в Україні постійно зростала, особливо із стрімким розвитком приватної освіти
на початку ХХІ ст. Дані таблиці 1 свідчать, якщо на день проголошення незалежності в
Україні діяло лише 149 вишів, то у 2000 р. – 315, у 2010 р. – вже 349 ВНЗ ІІІ–ІV рівнів
акредитації. Останнім часом відбувається їхнє поступове скорочення: на 4 установи у
2011 р., ще на 11 установ у 2012 р. Нині мережа таких вищих навчальних закладів України
налічує 334 заклади, з них 224 – державної форми власності.
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При переході від неоліту до ранньобронзового віку помітно змінився не тільки
якісний склад суспільства, а й деякі грані його культури. Розташування гончарних печей
вказує на територіальну концентрацію керамічного виробництва, на виділення місць
для спеціалізованих майстерень. Багато орнаментована чорна, сіра та біла нефарбована
кераміка оздоблюється за допомогою штампів, на яких зображені дракони, скорпіони,
риби. З’являються нові форми виробів, зокрема триподи з рукояткою, тетраподи,
горщик-паровик.
Але найбільш промовистою рисою культури Ерлітоу була поява бронзоливарного
виробництва, до того зовсім невідомого у давньокитайському регіоні. Свідченням
цього стали знайдені уламки топильних тиглів, керамічних форм для литва та шлаків.
Серед численних знахідок бронзових виробів є ножі, наконечники стріл, риболовні
гачки, дзвіночки. Високого рівня технології вимагало вироблення багато
орнаментованих бронзових глеків та келихів для вина.
Наприкінці ХІХ ст. любителі старовини звернули увагу на кістки тварин та панцирі
черепах з вирізьбленими на них позначками, які часто знаходили у місцевості Сяотунь.
У 1928 р. Китайська академія наук організувала тут першу археологічну експедицію,
результатом роботи якої стало виявлення ознак першої цивілізації Східної Азії. Знайдені
тексти свідчили, що на місці давнього городища знаходилось “велике місто Шан”,
столиця держави Шан (альтернативна назва Інь), завдяки чому відкрита цивілізація,
датована ХVIII–ХІ ст. до н. е., одержала назву Шан-Інь.
Утворення першої ранньокласової держави на території Китаю проходило нелегко,
влада переходила від однієї династії до другої, і відповідно до цього неодноразово з
місця на місце переносилася столиця. За свідченням видатного давньокитайського
історика Сима Цяня, у 1300 р. до н. е. столицю було перенесено на місце, де нині
знаходиться місто Аньян [10], і з цього часу розпочинається період, який назвали
аньяньським (XIV–XII до н. е.), що вважається часом розквіту шан-іньської цивілізації.
Досить детальна характеристика цього періоду стала можливою завдяки знайденим
численним артефактам, а також відомостям, отриманим з ієрогліфічних написів на
інських кістках для ворожіння.
Великі поселення, які виникли у періоді Шан-Інь, мали всі атрибути, необхідні
для того, щоб характеризувати їх як справжні міста. Місто Інь, що знаходилося на
території сучасного Аньяну, мало чітке геометричне планування, розділялося на
квартали, було оточене стінами висотою до 10 м і шириною до 20–30 м у нижній частині,
його перетинала вимощена камінням дорога. При розкопках аньяньського городища
було знайдено до 50 залишків фундаментів прямокутних багатокімнатних будинківпалаців, найбільший з яких досягав площі 27 х 9 м2 і мав 1 м у висоту. Фундамент
(платформа-стилобат) споруджувався методом хан-ту – укладанням шар за шаром
трамбованої землі. Стіни зводилися з дерев’яних конструкцій, обмазаних глиною. На
деяких платформах збереглися залишки стовпів-колон, в основу яких для міцності клали
камінні чи бронзові пластини. До будинків заможних городян підводилася вода за
допомогою дерев’яних жолобів. Дороги навколо будинків вимощувались камінням або
керамічною плиткою. Будинки незаможних городян були меншими за розмірами, мали
обшиті дошками глинобитні стіни товщиною у 55–110 см і більш тонку внутрішню
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Відбувалася також інтенсифікація сільського господарства за рахунок поширення
серпів у формі півмісяця, кам’яних або зроблених з мушлів, і тепер після кількох
десятиліть хазяйнування селянин мав переходити на нове поле. Культурна дифузія через
мігрантів з Центральної Азії призвела до появи нових зернових культур – пшениці та
ячменю, нових видів одомашнених тварин (кіз, корів, овець) та птахів (курей).
У луншанський період з’явилася практика скапулімантії – ворожіння на кістках.
Лопатки тварин обпалювались до появи тріщин, форма яких витлумачувалась як
відповідь богів на запити клієнтів. На кістках для ворожіння, знайдених при розкопках,
трапляються зображення міфічних (фенікса, дракона) та реальних (слона, буйвола,
птахів) істот, а також якісь позначки, які китайський археолог Лю Фенцзюнь вважає
першими відомими в історії Китаю ієрогліфами.
Серед зміни у соціальній сфері слід назвати посилення диференціації населення
за величиною багатства, що позначилося у появі могил з великою кількістю
поховального інвентаря; у збільшенні ролі ритуалів і відповідно з цим значення жерців;
у посиленні насильства, як зовнішнього (з боку нападників), так і внутрішнього (з боку
багатіїв та жерців).
Наступною ланкою неперервного культурного та соціального розвитку давнього
Китаю став комплекс Ерлітоу – велике поселення раннього бронзового віку (1850–
1650 рр. до н. е.), відкрите у 1957 р. поблизу однойменного села провінції Хенань
недалеко від важливого сучасного центру Чженчжоу. Розкопки городища, що
продовжувалися у 1960–1964 рр., виявили залишки поселення протоміського типу
площею 2,4 х 1,9 км. Посеред нього знаходиться велика земляна платформа Т-подібної
форми, зведена лушанським способом (з трамбованої землі), площею майже в 1 га,
що дорівнює величині ранньоземлеробських поселень часів Яншао. Збереглися також
залишки стін та сліди дерев’яних стовпів-колон по периметру. Така будівля вже є
прикладом монументальної архітектури і вимагає концентрації значної кількості робочих
рук. Навколо палацового комплексу розміщувались будинки жителів, сміттєві ями,
льохи, колодязі, печі ремісників, що доводить приналежність Ерлітоу до поселень
ранньоміського, а не сільського типу.
Восени 1972 та 1973 рр. розкопки продовжилися, в результаті чого площа
розчищеної ділянки досягла 5900 м2. Територія палацу виявилася майже правильним
прямокутником зі сторонами 108 та 100 м. Стіна кріпилася на дерев’яному каркасі та
87 стовпах діаметром у 14–17 см., встановлених на відстані близько 1 м один від одного.
Повздовж західної стіни йшла галерея з односхилою стріхою. Палац, галерея, двір,
стіна-огорожа та восьмиаркова брама складали палацовий комплекс, датований за
радіокарбоновим аналізом 1245± 90 рр. до н. е. [9]. Цей комплекс, що належить до
пізньонеолітичної культури Ерлітоу, є раннім з відомих нині решток палацових споруд
на території Китаю. Конфігурація залишків Ерлітоу, відмінність між палацовими
спорудами та будинками простих жителів свідчать про досить виражену стратифікацію
населення, що склалася в результаті процесу розділення суспільства на бідних і багатих.
На це вказують також поховальні обряди: зустрічаються не тільки гробниці з
різноманітним поховальним інвентарем, а й просто ями з купою кістяків у різних позах
без жодних супроводжуючих предметів.

У зв’язку із кількісними та якісними змінами у вищій школі відбуваються серйозні
зміни у проведенні щорічної вступної кампанії до вищих навчальних закладів.
Чисельність абітурієнтів, яких прийнято до вишів ІІІ–ІV рівнів акредитації, постійно
зростала протягом 90-х років ХХ ст. і перших років ХХІ ст. паралельно з ростом
кількості вищих навчальних закладів. Так, дані таблиці 1 свідчать, що напередодні
незалежності України до ВНЗ було прийнято 174,5 тис. абітурієнтів, у 2000 р. – 346,4
тис., а у 2005 р. – вже 503,0 тис., тобто майже втричі більше. Однак, пізніше
відбувається скорочення кількості прийнятих абітурієнтів. Так, у 2010 р. ця цифра
становила вже 392,0 тис., у 2011 р. – 314,5 тис. Останнім часом спостерігається також
тенденція на зменшення вступу на вечірні і заочні форми навчання.
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Таблиця 1
Вищі навчальні заклади України ІІІ–ІV рівнів акредитації
(на початок навчального року)

Складено за даними: [11, с. 451; 12, с. 450; 13, с. 445; 18, с. 212; 14, с. 445; 4].
Аналіз досліджень з питань вищої школи свідчить також, що з кожним роком
збільшується питома вага абітурієнтів, зарахованих до ВНЗ для навчання на платній
основі. Так, якщо у 1995 р. на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб було
прийнято 18 % студентів, то у 2000 р. – вже 56 %, тобто кожний другий, у 2003 р. – вже
60 %. Майже не змінилася така ситуація і пізніше. Так у 2010 р. ця цифра сягала 53 %,
у 2011 р. – 50 % [12; 450; 13; 445; 14; 445]. Отже, нині майже половина абітурієнтів
вступає на навчання у виші на платній основі.
Аналогічна тенденція спостерігається і стосовно мережі вищих навчальних
закладів м. Києва, про що свідчать дані таблиці 2.
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Таблиця 2
Вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації м. Києва
(на початок навчального року)

Складено за даними: [10; 304–305].
Всебічне дослідження даної проблеми дає можливість виявити причини таких
змін: постійні коливання кількості випускників шкіл в Україні, зменшення кількості
випускників, які продовжують навчання у 10-х класах, збільшення мережі коледжів, в
яких навчаються учні з неповною середньою освітою, введення обов’язкового
зовнішнього тестування, скорочення обсягу державного замовлення, збільшення
кількості приватних вищих навчальних закладів та їх філіалів, щорічна зміна правил
вступу до ВНЗ та ін.
Розглянемо докладніше деякі з цих проблем. Вважаємо, що кількість абітурієнтів
залежить, в першу чергу, від кількості випускників шкіл. Динаміку чисельності
випускників середніх загальноосвітніх шкіл наведено у таблиці 3.
Таблиця 3
Кількість випускників середніх загальноосвітніх шкіл України
(тис.)

Складено за даними: [17, с. 233; 14, с. 443].
Коливання чисельності випускників шкіл залежало від демографічної ситуації у
державі, проведення непослідовних освітніх реформ та ін. Так, кількість випускників
загальноосвітніх навчальних закладів в Україні напередодні незалежності України
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Посередині житлового будинку знаходилось вогнище для приготування їжі.
Побутові об’єкти, зокрема глиняний посуд, поєднували утилітарну та естетичну функції.
Розписана, а потім обпалена червона або світла кераміка була орнаментована переважно
геометричними візерунками, іноді спіралеподібними, проте зустрічалися і зооморфні
зображення – птахів, риб, тварин. Окрім зручного житлового приміщення та яснобарвної
кераміки побут мешканців прикрашали предмети дрібної пластики: глиняні розфарбовані
голови антропоморфних фігурок та статуетки птахів і звірів. Численні знахідки пряслиць
та кістяних голок свідчили про те, що давні швачки дбали про пошиття одягу.
Матеріалом для ткання були коноплі. Прикрасами слугували намиста та браслети з кісток
та мушлів. Залишки каші з чумизи, знайдені в одному з сосудів, показують, що жителі
поселення споживали цей вид проса. М’ясний раціон забезпечували одомашнені свині
та собаки, а також дикі олені і бамбуковий щур. Риболови постачали чималу кількість
риби: археологами було знайдено кістяні гачки, кам’яні грузила та наконечники гарпунів.
Скромні дари супроводжували на той світ покійних: до могили клали трохи
розписного посуду і нечисленні прикраси. Кількість і якість поховальних дарів,
призначених для кожного покійника, були однакові: рівень благоустрою жителів ще не
відрізнявся. Дітей ховали не на кладовищі, а безпосередньо на території поселення, у
великих жбанах.
Ретельні дослідження вчених різних країн дозволили створити картину стійкої
збалансованої економіки та благоустрою, властивих ранньоземлеробським громадам.
На основі численних знахідок матеріальної культури Яншао у Баньпо відкрито перший
у Китаї музей доісторичної культури під відкритим небом, в якому китайці та численні
туристи можуть на власні очі пересвідчитись у доволі високому рівні життя Китаю
епохи пізнього неоліту.
У ІІІ–ІІ тис. до н. е. культуру Яншао змінила інша неолітична культура – Луншань,
відкрита китайським ученим Лян Си-Юнем у 1928 р. Луншанські поселення зазвичай
розташовувались на узвишшях, поблизу річкових долин, іноді в межах видимості одне
від одного. Технологічні інновації будівельної справи полягали у способі зведення
фундаментів і стін шляхом укладання шарів щільно утрамбованої землі, набитої в рами
з дощок. Такий спосіб відкривав можливості для розвитку монументальної
фортифікаційної архітектури: деякі поселення оточували міцні стіни, розширені донизу.
Так вже у період неоліту китайці почали завойовувати репутацію найкращих на Землі
будівничих стін. Житло ззовні обмазувалось крейдою, а всередині знаходились лежанки,
що обогрівалися – такі лежанки і зараз можна побачити у Північному Китаї.
Проте основні інновації луншанського періоду були пов’язані зі спеціалізацією
ремісничої діяльності, перш за все гончарства. Винахід гончарного кругу швидкого
обертання дозволив налагодити масове виробництво гончарної продукції, і тепер
основна увага приділялася не розпису, а досконалій формі виробів. Саме в цей період
з’явилися вази на ніжках, а також так звані “триподи” – посудини на трьох ногах, що
нагадують вим’я. До того ж майстри навчилися робити глиняну суміш такої якості, що
дозволяла формувати сосуди з тонкими (до 2 мм) стінками, близькі за своїми
покажчиками до порцелянових виробів. Кераміка була переважно монохромною – сірою
або чорнолаковою, через що луншанську культуру іноді називають “культурою чорної
кераміки”.
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елементів міської культури корисні не тільки для історії та соціології, а й для інших
галузей гуманітарного знання. Вони виступають фундаментом історії мистецтва,
оскільки “провідними видами мистецтва було зодчество та супроводжуюче життя і
смерть людини коло предметів декоративно-прикладного мистецтва” [5; 175]. Вивчення
побуту жителів міст різних країн, складу їхньої їжі, еволюції одягу, трансформації
інтер’єру житла, особливостей родинних зв’язків допомагають формуванню
етнологічної складової людської культури. Розуміння давнього періоду людства стає
більш повним при спостеріганні постійного підвищення рівня урбанізації на теренах
перших цивілізацій.
Однією з найдавніших цивілізацій Давнього Сходу була китайська, що виникла у
долині великих річок – Янцзи та Хуанхе. За типом своєї організації вона належить до
традиційних цивілізацій, які відзначаються уповільненими темпами соціальних змін.
Інновації, що відбуваються у надрах традиційного суспільства, не виходять за межі
усталених, апробованих впродовж віків стереотипів. Міцність традицій китайської
держави відмічав Г. Гегель у своїй “Філософії історії”, зазначивши, що “...держава
китайської пари річок виявляється єдиною міцною державою у світі. Завоювання не
можуть завдати ніякої шкоди такій державі... навпаки, від держав, розташованих біля
Тигру та Євфрату, вже не залишається нічого, окрім купи цегли. А царство єдиного
Нілу знаходиться тільки під землею, у вигляді його німих мумій, яких тепер розвозять
по всьому світу, та їх величних чертогів” [6; 110].
Феномен тисячолітньої усталеності давньокитайських традицій російський
синолог Л. С. Васильєв пояснював так: “Тривалість і безперервність історії Китаю
впродовж тисячоліть, вельми помітні на фоні історії багатьох інших народів, значною
мірою пояснюються міццю історико-культурної традиції та її специфікою –
гіпертрофованим шануванням китайцями свого минулого” [7; 5]. Звідси випливає, що
дослідження послідовних етапів розвитку китайської цивілізації може сприяти
виявленню некардинальних, поступових змін, які супроводжували еволюцію
культурологічних процесів на території Китаю.
Визначною подією у дослідженні історії давнього Китаю стало відкриття у 1921 р.
шведським археологом Ю. Г. Андерсоном (J. G. Andersson) пам’ятників культури
розписної кераміки, яка одержала назву культури Яншао (Jangshao). Ця культура існувала
у IV–ІІІ тис. до н. е. у Північному Китаї, по середній течії річки Хуанхе. Археологічні
роботи, проведені у 1953–1956 рр. китайськими дослідниками, виявили залишки
неолітичного поселення, приналежного до культури Яншао, поблизу селища Баньпо.
Прадавнє поселення займало площу близько 7000 м2, було оточено ровом у 300 м
довжини та 2 м глибиною, який захищав мешканців від нападу диких тварин і водночас
слугував водостоком при зливах. За ровом розташовувався могильник та знаходилися
печі для обпалювання кераміки. В межах обнесеної ровом території були розкопані 24
будинки та 163 господарчі ями. Невеличкі однокімнатні будинки прямокутної чи округлої
форми мали площу 20м2. Зводились вони за методом каркасно-стовпової конструкції:
стіни робились з вертикальних жердин, вкритих соломою та очеретом і обмазаних глиною.
Заглиблена у землю підлога теж покривалась глиною, змішаною з рубленою соломою.
В центрі поселення, на платформі 20 х 12, 5 м, розташовувалась будівля зі стінами
метрової товщини, яка, на думку вчених, могла мати культове призначення [8].

становила 406 тис., у 2000 р. ця кількість зросла до 475 тис., а у 2005 р. – до 515 тис.
В аналогічній пропорції зростала і кількість абітурієнтів, які вступили до вищих
навчальних закладів у ці роки (див. таблицю 1). З 2006 року чисельність випускників
шкіл починає зменшуватися, що вплинуло й на проблему прийому абітурієнтів до вишів.
За останні роки відбуваються постійні коливання цієї кількості, що пов’язано як з
наслідками проведення непослідовних реформ у сфері загальноосвітньої школи, так і
зі змінами демографічної ситуації у державі. Наприклад, кількість випускників шкіл у
2010 р. зросла на 31,4 % порівняно з 2009 р., разом з тим у 2011 р. відбулося їхнє
рекордне падіння – до 215 тис., що майже на 40 % було меншим, ніж торік. З 2012 р. ця
цифра починає вирівнюватися, і становить вже 384 тис., тому і загальна кількість
абітурієнтів одразу ж зросла майже вдвічі. У 2013 р. передбачається 427 тис.
випускників шкіл [14; 443; 2; 3].
Інша проблема, що впливає на проведення вступної кампанії – це введення
обов’язкового зовнішнього незалежного тестування. Історія свідчить, що спробу
запровадити тестування випускників шкіл було здійснено ще 1993 року, але через ряд
чинників спроба була невдалою. Повернення до цієї проблеми відбулося вже на початку
ХХ ст. З 2004 р., за підтримки міжнародних і громадських організацій в Україні
формується система зовнішнього незалежного оцінювання, і проводиться тестування
4485 випускників шкіл міст Києва, Донецька, Львова, Харкова, Одеси з математики,
української мови, історії, економіки. У 31 вищому навчальному закладі у вигляді
експерименту були прийняті рішення про зарахування результатів тестування як вступних
випробовувань. Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25 серпня 2004
року передбачалося у 2007–2008 роках здійснити запровадження ЗНО навчальних
досягнень випускників, які виявили бажання вступити до ВНЗ. Отже, з 2008 року
проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковою умовою вступу
до вищого навчального закладу і проводиться з 11-ти предметів. Наказом Міністерства
освіти і науки України № 1171 від 25 грудня 2008 року було визначено обов’язковим
для вступу до вишів наявність сертифікатів ЗНО з української мови та літератури, що
одразу ж скоротило кількість абітурієнтів з російськомовних регіонів. Крім того, виші
оголосили перелік сертифікатів ЗНО, потрібних для вступу на певні напрями підготовки.
Це негативно відзначилося на вступі у виші абітурієнтів заочної форми навчання, які
закінчили школу багато років тому. Крім того, кожний вищий навчальний заклад щорічно
вносив постійні зміни до правил прийому та переліку предметів. До того ж, на один і
той же напрям підготовки часто щорічно визначалися різні предмети, з яких необхідно
подавати сертифікати при вступі до ВНЗ, тому не завжди абітурієнти могли подати заяви
на обрані напрями підготовки. У 2011 р. зовнішнє оцінювання для бажаючих вступити
до вишів проводилося з таких предметів: українська мова та література, історія України,
математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, іноземна мова (на вибір).
У 2012 р. до цих предметів додалася всесвітня історія, а у 2013 р. – світова література.
До того ж, учасники зовнішнього незалежного оцінювання мають право вибрати з 11
навчальних предметів 4 для складання тестів [1]. Варто зазначити, що проведення
незалежного зовнішнього тестування в нашій державі супроводжується ще багатьма
проблемами.
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На проведення вступної кампанії до вищої школи впливає і обсяг державного
замовлення, який щорічно змінювався за роки незалежності України. Починаючи з 2007,
року відсоток прийому на навчання за державним замовленням за програмою бакалавра
становив 32–35 %, у 2010 р. він досяг 39 % і цей відсоток пропорційно збережено і
пізніше. Так, обсяг держзамовлення для підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВНЗ України у 2011 р. складав 106,5 тис. осіб; у
2012 р. – 127,2 тис., тобто орієнтовно 40% абітурієнтів, «спеціаліст» – 74 тис. осіб,
ступінь магістра за держзамовленням зможуть здобувати 44,6 тис. осіб. Це найбільший
за всі роки незалежності України обсяг прийому [5; 6; 8; 15]. До того ж, квоту було
збільшено на технічні і природничі напрями підготовки, на які зменшився попит з боку
абітурієнтів, що привело до невиконання державної квоти деякими вищими навчальними
закладами. Постійні зміни квоти державного замовлення свідчать, що у Міністерстві
освіти і науки України, як і в Уряді загалом, відсутні ефективні механізми прогнозування
та планування, які б дійсно відображали попит ринку на певні професії чи спеціальності.
Зростає і конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів, особливо в
останні роки, про що свідчать статистичні дані таблиці 4.
Таблиця 4
Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів України
ІІІ–ІV рівнів акредитації
(Кількість поданих заяв на 100 зарахованих)

Складено за даними: [12, с. 450; 13, с. 445].
Серйозним був конкурс і у 2012 році. За даними Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту, у вступній кампанії 2012 року кількість абітурієнтів збільшилася вдвічі,
участь у ній взяли 620 тис. осіб, якими подано 1 млн. 901,5 тис. заяв на участь у
конкурсному відборі для вступу до вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації
на 2012/13 н.р. [7]. Отже, за числом поданих заяв цьогорічна вступна кампанія є
рекордною за всі роки незалежності України порівняно з 2010 роком, коли кількість
випускників шкіл була майже однаковою, але було подано 1 млн. 150 тис. заяв.
Найактивнішими учасниками вступної кампанії–2012 стали мешканці таких
областей: Донецька (167 719 заяв), Дніпропетровська (156 380 заяв), м. Київ (118
137 заяв), Львівська (113 481 заява), Харківська (92 450 заяв), Київська (75 645 заяв),
Одеська (75 444 заяви). Разом з тим, у 2012 р. до 120 вищих навчальних закладів,
переважно приватної форми власності, подано менше 100 заяв, до 13 – менше 10 заяв,
а до приватного вищого навчального закладу «Український інститут лінгвістики і
50

ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ ГОРОДЯНИНА
У ДАВНЬОМУ КИТАЇ: СОЦІАЛЬНІ, ЕТНІЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Гамалія К. М.,
кандидат історичних наук, доцент
Київського національного університету культури і мистецтв

ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ ГОРОДЯНИНА
У ДАВНЬОМУ КИТАЇ: СОЦІАЛЬНІ, ЕТНІЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
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Історія розвитку культури нероздільно пов’язана з урбанізацією, оскільки, як
зазначав російський архітектор В. М. Семенов, “місто є тією необхідною формою, в
якій тільки і могла розвинутися відома нам культура” [1; 4]. Еволюцію розуміння
сутності міста як феномену культури з урахуванням особливостей етнічних груп
відмічав ще Данте в ХІV ст. З ХІХ ст. відомий вислів К. Маркса: «Історія класичної
стародавності – це історія міст», а подальшу розробку теорії цивілізації та пов’язаних
з нею міст можна знайти в роботі Ф. Енгельса «Походження сiм’ї, приватної власності
та держави» [2]. Систематичне наукове вивчення міста розпочалося у першій чверті
ХХ ст., коли з’явилися ґрунтовні дослідження А. Бюхнера, М. П. Анцифірова, А. Вебера,
П. Парка та ін. Ці праці заклали основи подальшого розвитку урбаністики. У другій
половині ХХ ст. до проблем еволюції міста зверталися зарубіжні та вітчизняні учені:
Г. Чайлд, Л. Мамфорд, Р. М. Адамс, В. Л. Глазичев, Ю. В. Андрєєв та ін. Багаторічні
дослідження в галузі урбаністики беззаперечно доводили, що «подібно до інших
універсальних історичних категорій, таких як держава, класи, приватна власність, місто
пройшло досить довгий шлях розвитку, перш ніж стало самим собою не тільки
номінально, а й субстанціально» [3; 5].
Міста, ці “вогнища урбанізації”, були осередками культури, через зразки зодчества
та особливості побуту мешканців можна відтворити історичне минуле певних країн –
окремих ланок загальнолюдської цивілізації. Нині, в епоху зростаючих темпів урбанізації
та прогресуючої глобалізації, співставлення цивілізацій різного часу та місця існування,
а також культур різних етносів є, безумовно, актуальним [4]. Результати дослідження
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часом змін в історії костюма, оскільки саме тоді були закладені основні принципи
конструкції сучасного костюма, удосконалювався крій та модернізувались деталі
костюма, але з іншого боку, спостерігалась інтенція до стандартизації та спрощення.

менеджменту» та приватного вищого навчального закладу «Хмельницький інститут
конструювання моделювання швейних виробів» подано лише по 1 заяві [7].
Окрім того, абсолютна більшість вищих навчальних закладів державної форми
власності мають високі конкурси на місця державного замовлення з числа осіб, які
мають 420 і більше балів, тобто із сумою трьох сертифікатів не менше 140 балів.
Підвищення прохідного балу із профільних предметів до 140 балів дозволило відібрати
кращих абітурієнтів. Вступники-2012 мали високі рейтингові показники. Так, за даними
Міністерства освіти, науки, молоді і спорту, серед абітурієнтів 2012 р. були 430
переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, 417
учнів – членів Малої академії наук України, які захистили науково-дослідницькі роботи,
а кількість вступників, бали сертифікату ЗНО яких є вищими за 185, становила понад
34 тис. [9].
Варто зазначити, що особливо помітне зростання конкурсу у розрізі вступної
кампанії 2012 року серед найбільш популярних навчальних закладів України. Найбільше
заяв на вступ 2012 року надійшло до Київського університету імені Шевченка,
Національного політехнічного та Львівського університету імені Франка. Наступними
у п’ятірці «лідерів» були Київський авіаційний та «Львівська політехніка». Наприклад,
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка конкурс серед осіб,
які мають більше 140 балів за результатами ЗНО і подавали документи для вступу на
повний курс навчання на денній формі бакалаврату, склав майже 14 осіб на місце, а на
напрям підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю» на одне місце претендувало
60 осіб. За такими ж показниками був конкурс у Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут» – 9 осіб на місце, у Львівський національний
університет імені Івана Франка – 13,5, у Національний авіаційний університет – 17, у
Національний університет «Львівська політехніка» – 12 осіб на місце [9; 16]. У
Київському національному університеті культури і мистецтв у 2012 р. конкурс зріс у
2-3 рази, а на деякі напрями підготовки – і у 7 разів вище, ніж у попередні роки, що
пов’язано як з великою низкою цікавих напрямів підготовки, так і з проведенням
послідовної потужної профорієнтаційної роботи протягом навчального року.
Особливістю вступної кампанія 2012 р. була також наявність потужного
інформаційного супроводу. Основною новацією стало офіційне впровадження єдиної
електронної системи вступу – Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(ЄДЕБО), яка мала як позитивні, так і негативні наслідки. За даними Міносвіти, 68 тис.
абітурієнтів цього року подали в електронному вигляді 282 тис. заяв. Разом з тим,
поданням заяв он-лайн скористалися лише 11–13 % абітурієнтів, не всі абітурієнти мають
доступ до Інтернету, виникали проблеми з реєстрацією заяв і документів тощо.
Прорахунки проведення вступної кампанії 2012 року, по-можливості, були
враховані і при підготовці документів вступної кампанії-2013. За новими умовами
прийому до ВНЗ у 2013 р. абітурієнти матимуть 15 спроб: можна подавати документи
у 5 вишів на 3 спеціальності, при вступі можна використовувати сертифікати ЗНО всіх
попередніх років, починаючи з 2008 року.
Таким чином, дослідження поставленої проблеми дає можливість зробити такі
висновки: за роки незалежності змінювався як кількісний, так і якісний склад
абітурієнтів, що залежало від чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, мережі
вищих навчальних закладів, умов прийому до кожного ВНЗ, державного замовлення,
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Рис. 6. «Harper’s Bazar» ХІІІ том № 3711
вересня 1880 року [17].

якості проведення ЗНО та ін. Нагальною потребою щодо покращення якості проведення
вступної кампанії до вишів України вважаємо розробку Міністерством освіти і науки
разом з іншими відповідними державними структурами ефективних механізмів
прогнозування та планування, які б дійсно відображали попит ринку з певних професій
та спеціальностей.

Рис. 5. «Harper’s Bazar» ХІІІ том № 3711 вересня
1880 року [16].
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Як вже зазначалось, наведений розподіл є авторським, періоди якого розкривають
знакові художньо-стилістичні зміни у жіночому костюмі другої половини ХІХ ст.
У результаті дослідження було визначено основні вектори модних змін, які
кардинально вплинули на архітектоніку жіночого костюма, його декоративне
оформлення, конструктивні особливості, крій, пропорційні співвідношення у лінійному
та просторовому контекстах, художньо-образне сприйняття. Друга половина ХІХ ст. є
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«емансипована мода». 1870–1880-ті роки стали, поміж іншого, періодом, коли жінки
долучились до занять спортом, для середнього прошарку стають доступними гребля і
крокет, парусний спорт та теніс – як наслідок виникає і «спортивна мода» [9; 74] (рис. 6).
Впродовж 1870 – 1880-х років відбулось збагачення асортименту жіночого одягу
за рахунок зміни умов і темпу життя. В першу чергу зникає трен, йому на зміну приходить
короткий костюм. Спочатку ця новація призначалася виключно для молодих жінок, але
згодом стала надбанням представниць чарівної статі різного віку. Короткий костюм став
надзвичайно популярним у середовищі жінок, які працювали, оскільки був не тільки більш
зручним, але й більш гігієнічним. З 1876 по 1881 рік жінки, як і раніше, віддавали перевагу
прямому та вузькому силуету, що було виявом їх інтенції до простоти та конструктивності
– основних вимог до жіночої моди кінця ХІХ ст. [3; 225–226] (рис. 5).
Друга половина ХІХ ст. була відображенням суперечливих і динамічних соціальноекономічних процесів, що відбувалися в суспільстві. У цей період працювали видатні
модельєри ХІХ ст.: Чарльз Фредерик Ворт, Жак Дусе, Жанна Пакен, Жанна Ланвен та
інші. Відкривались перші універмаги, що давали змогу жінкам придбати модний одяг
за доступною ціною. В першу чергу цією можливістю скористалися не аристократичні,
а буржуазні кола, що започаткувало процес перетворення моди із надбання елітарних
верств у масове явище.
ХІХ ст. відіграло визначну роль у формуванні жіночого костюма. Процеси зміни
загального сприйняття одягу, його функцій та призначення, що розпочалися у Франції
(як законодавиці мод), знайшли підтримку у країнах Західної Європи та Америки.
Поштовхом для цього слугувала зміна соціально-економічних відносин, суспільного
ладу та суспільної свідомості. З’явилися такі нові поняття, як «масова мода»,
«спортивна мода», «робітнича мода», «емансипована мода».
У результаті комплексного дослідження еволюційних змін моди на основі
ілюстрацій спеціального періодичного видання «Harper’s Bazar» за період 1867–1880х років (загальною кількістю 650 номерів), базуючись на методі дедукції та
компаративістському аналізі, були виділені чотири періоди розвитку модних тенденцій
другої половини ХІХ ст.:
1. «Пуританська простота» (сувора геометричність форми, спокійний та лаконічний
образ, мінімальне використання декору та оздоблення);
2. «Театралізованість образу» (зміна архітектоніки жіночого костюма на користь
пластичної форми, перехід до кардинально нового лебединоподібного силуету; зміна
пропорційних співвідношень костюма за рахунок суттєвого збільшення об’єму задньої
частини сукні – турнюра; помірна кількість декору);
3. «Надмірна декоративність» (бурхливий розвиток декоративності при збереженні
лебединоподібного силуету, надмірне використання декоративних елементів по всій
площині сукні);
4. «Витончена елегантність» (поява нового русалкоподібного силуету, що
досягався за допомогою особливого конструктивно-декоративного елементу – трену;
об’ємність сукні в цілому та окремих її деталей суттєво зменшилась порівняно з
попередніми етапами).
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У статті здійснена спроба огляду стану книговидавничого ринку України в
контексті використання рекламних технологій. Зокрема, з’ясовано визначальні
методи і прийоми, які здатні впливати на високу конкурентоспроможність
продукції.
Ключові слова: рекламні технології, книговидавничий бізнес, соціальні
комунікації.
В статье предпринята попытка обзора состояния книгоиздательского рынка
Украины с учетом использования рекламных технологий. В частности, выяснено
определяющие методы и приемы, которые способны влиять на высокую
конкурентоспособность продукции.
Ключевые слова: рекламные технологии, книгоиздательский бизнес,
социальные коммуникации.
The article is realizable attempt to review the state of book publishing market in
Ukraine due to use of advertising techniques. In particular the determining methods
and techniques that can affect the high competitiveness.
Key words: advertising technology, book publishing business, social
communication.
У сучасних умовах розвитку вітчизняної науки посилюється інтерес наукової
громадськості до вивчення різних аспектів стану й розвитку культури незалежної
України. Однією з таких площин є проблеми становлення і функціонування
книговидавничого бізнесу та вивчення можливостей застосування прогресивних
рекламних технологій в означеній сфері. Історично про долю українського друкованого
слова в умовах існування України в складі Російської імперії вести мову досить складно.
Повну інформацію можемо одержати з листа великого Кобзаря – Тараса Григоровича
Шевченка, де він із заслання звертається до своїх побратимів: “До вас слово, о братія
моя українськая возлюбленная. Велика туга осіла мою душу. Чую, а іноді читаю: ляхи,
серби, болгаре, чорногори, москалі – всі друкують, а в нас анітелень, неначе всім
заціпило” [6; 18]. Уже кілька років поспіль продовжуємо спостерігати невтішну картину
в контексті розвитку сучасного книговидавництва.
Проблематикою становлення рекламних технологій у книговидавничому бізнесі
цікавилось чимало науковців, але ця тема й досі залишається недостатньо розробленою.
У працях, присвячених книжковій рекламі, науковці намагаються проаналізувати рекламу
книги загалом, окремо звертається увага також на її форми та методи. Однією з перших
вітчизняних робіт, присвячених вивченню реклами книги в торгівлі, була праця
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М. Кохтєва та Д. Розенталя «Слово в рекламі», що вийшла друком у 1978 р., однак
підходи й принципи аналізу стану цієї галузі на сьогодні зазнали суттєвих змін і
здебільшого втратили актуальність у зв’язку із разючими суспільними та політичними
змінами.
Інший дослідник В. Щєпоткін розглядає рекламу книги як окрему комунікаційну
підсистему, О. Зубарєв, у свою чергу, досліджує види книжкової реклами,
виокремлюючи читацьку, видавницьку та авторську рекламу з досить чітким
обґрунтуванням кожного із зазначених різновидів із прив’язкою до українського ґрунту.
Учені О. Балашов та О. Кожахметова, на відміну від попередніх дослідників,
розглядають соціальні функції книжкової реклами в сучасному суспільстві, серед яких
визначальною, кваліфікаційною окреслюють функцію розповсюдження духовних
цінностей у суспільстві і, як похідну від неї – освітню функцію.
Р. Семків у статті «Особливості національної книгореклами» теж ґрунтовно вивчає
сучасний стан і перспективи розвитку книжкової реклами в Україні, детально аналізує
особливості національного книговидавництва в площині українського законодавства, а
також звертає увагу на особливі методи сучасної книжкової реклами з урахуванням
стрімкого розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у цій галузі [5]. Автор
стверджує, що вітчизняний рекламний ринок книг має мінімум дві визначальні вади.
По-перше, це просто слабкий вітчизняний ринок, де питання реклами цього аспекту
висвітлюються дуже мало і спорадично, переважно більше покладаються на загальну
потребу потенційного клієнта щось читати. По-друге, якщо книгу й починають
рекламувати, то роблять це на загальних підставах, коли не має значення власне предмет
реклами: книга, телевізор тощо.
Цікавою саме з цього погляду є розвідка О. Білик «В ефірі – книга», у якій
досліджується книжкова реклама на телебаченні загалом і на українському
зокрема [2].
Сьогодні на теренах книговидавництва зросли роль і значення інтелектуального
розвитку нації, підвищується цінність і вартість знань. Одним із основних джерел
нагромадження знань стала книжкова продукція. Книга є досить специфічним товаром,
який здебільшого вимагає особливих підходів щодо просування її на ринку збуту з
метою задоволення духовних та інформаційних потреб споживачів. Ці аспекти й
визначають об’єктивність застосування рекламних технологій у книговидавничому
бізнесі України. Однак відсутність відповідних спеціальних науково-обґрунтованих
методичних підходів щодо розробки аналізу основних елементів комплексу рекламних
технологій у цій сфері зумовлює актуальність цієї статті.
Мета статті – проаналізувати становлення рекламних технологій у сучасному
книговидавництві України, відстежити сутність видавничого бізнесу та визначити шляхи
підвищення його ефективності для більш ефективного розвитку, поширення й
популяризації якісної сучасної української літератури.
У статті конститутивно окреслено структуру рекламних технологій у
книговидавничому бізнесі України, з’ясовано визначальні сучасні тенденції та принципи,
особливості комплексу рекламних технологій у книговидавництві, сформовано
попередні рекомендації для просування та збуту книжкової продукції.
Важливим аспектом подальшого активного розвитку книговидавничого бізнесу
є формування реклами вітчизняних книговидавництв та їх промоція і, зокрема, на
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Рис. 1. «Harper’s Bazar» І том № 12
листопада 1867 року [12].

Рис. 2. «Harper’s Bazar» ІІ том № 820
лютого 1869 року [13].

Рис. 4. «Harper’s Bazar» ХL том № 902
березня 1878 року [15].

Рис. 3. «Harper’s Bazar» VІ том № 425
січня 1873 року [14].
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Впродовж періоду «Надмірна декоративність» (1870 – 1875 рр.) простежується
подальша профільна зміна силуету за рахунок видовження низу сукні та використання
шлейфу. Актуальною для цього періоду є сукня крою «полонез» (рис. 2, 3), який був
запозичений з моди ХVІІІ ст. і став актуальним, пристосувавшись до силуету свого
часу. Така сукня складалася з нижньої щільнооблягаючої фігуру сукні та верхньої
розпашної суцільнокрійної сукні. Спідниця нижньої сукні часто була короткою, до
щиколотки, і прикрашалася до низу оборкою або рюшем. Декольте оздоблювалося
мереживною оборкою. Нижня та верхня сукні драпірувалися. У 1873 р. поли «полонезу»
спереду злегка драпірували, а починаючи з 1876 р. їх почали робити прямими з
наскрізною застібкою [8; 157].
Третій період «Надмірна декоративність» (1870–1875 р.) багато в чому подібний
до другого періоду «Театралізованість образу», однак мав і відмінні риси:
лебединоподібний силует продовжував розвиватися та досяг піку розквіту форми;
зберігся крій суконь «princesse» та «полонез» з природним розміщенням лінії талії;
передня частина спідниці спрямилась, а ззаду розташувався додатковий декоративний
елемент «трен». У оздобленні переважала декоративність, використовувалось багато
рюшів, стрічок, бантів, мережива, плісирування, вишивки, фестонів, бахроми, склад та
воланів. Ритм ліній драпірувань мав відголосок у зачісці, в якій волосся високо
піднімалося з боків, а крупні завитки, що вкривали потилицю, закінчувались одним чи
двома локонами. Типовий зразок костюма цього періоду наведено у VІ томі № 4
«Harper’s Bazar», виданого 23 січня 1873 року (рис. 3).
Наступна зміна відбулась у 1876 р. (розпочався період, який одержав назву
«Витончена елегантність» (1876 – 1880 рр.)). У цей час змінилась каркасна основа
сукні, зникла надмірна навантаженість її задньої частини, однак залишився шлейф.
Костюм складався з гладкого, щільно облягаючого фігуру ліфу, прямої довгої спідниці,
трену – прямого або закладеного складами полотнища на спинці. Зазвичай, трен
драпірувався на турнюрі, де закладалися склади, які інколи скріплювалися тасьмою з
виворітного боку. Поверх основної спідниці по краю ліфа пришивалася верхня спідниця,
яка або драпірувалася з боків, або оздоблювалася кантами, вишивкою, плісируванням,
мереживом, бантами. Ззаду вона була коротшою за нижню спідницю та розрізалася
посередині, відкриваючи пишний трен. Турнюр майже зникає, однак залишається пишне
оздоблення внизу сукні. Силует жіночої фігури, який був стягнений довгим корсетом у
поєднанні з пишною та видовженою спідницею, асоціювався з образом русалки. Такий
жіночий костюм був досить декоративним. Типове зображення сукні даного періоду
було надане у ХL томі №9 «Harper’s Bazar», опублікованому 02 березня 1878 року
(рис. 4).
Четвертий період «Витончена елегантність» (1876 – 1880 рр.) визначався новою
зміною форм силуету, простежується плавний перехід з’єднання ліфу сукні із спідницею
(на відміну від двох попередніх періодів). Крій в основному – «полонез» та «princesse»,
а каркасною основою сукні слугував турнюр, зрідка, в останні роки періоду,
спостерігалось повернення до кринолінів, але вони вже не мали такої гіперболізованої
форми. В оздобленні костюмів панувала декоративність, канти, вишивка, плісирування,
мереживо, банти тощо. У цей період з’являються такі поняття, як «робітнича мода»,

європейському інтелектуальному ринку. Адже бренд книговидавництва – це знак якості,
який гарантує читачеві якісну покупку книги, а значить – всебічно стимулює продаж
книг. Саме тому комплексні дослідження у цій сфері є важливим елементом для
подальшого розвитку книжкового сектору.
Книговидавничий бізнес має двояку природу: по-перше, книга – витвір мистецтва,
по-друге – товар, який пропонується споживачу на ринку готової продукції, що потребує
конкретних рекламних актів для її просування. Одна з головних причин використання
рекламних технологій полягає в тому, що кожне видання, на відміну від інших груп
товарів, є уособленням окремої функціональної вартості, закладеної в текст твору її
автором. Тому для успішної реалізації книжкових видань важливо не тільки
продемонструвати зовнішній вигляд тієї чи іншої книги, а й донести її зміст у привабливій
для споживача формі [4].
У рекламному просуванні книжкової продукції більш прагматично й практично
застосовують сучасні технології компанії країн з розвиненими ринковими традиціями,
там використовують цілісні комплекси заходів, спрямовані на просування книги, що
передбачають створення та розвиток сфери книжкової справи. У цьому випадку реклама
виконує функцію управління, яка створює та підтримує взаємовигідні стосунки між
організацією (виданням) та зацікавленими структурами. Управління видавничою
справою, її менеджмент є креативним процесом, сферою гуманітарної діяльності, яка
увінчується випуском у світ видавничого продукту.
Ще на початку становлення рекламних технологій у книговидавничому бізнесі
України чинне місце посідали друковані засоби масової інформації, оскільки саме преса
мала переваги перед телебаченням і радіомовленням як визначальними масовими
носіями рекламної продукції. Друковане слово допомагає читачеві логічно та
послідовно сприймати зміст рекламних повідомлень та здатне зацікавити, переконати,
що дуже важливо під час вибору книжкової продукції. Друкована реклама має свого
читача, завдяки чому можна прогнозувати зацікавленість тією або іншою книжковою
продукцією серед основної читацької аудиторії обраного друкованого видання. Активні
споживачі друкованих засобів масової інформації, так чи інакше, вже є шанувальниками
друкованого слова, отже, ймовірність, що запропонована книжкова продукція викличе
інтерес у читача, значно вища.
Нині найпотужніші книготорговельні компанії України випускають значну
кількість рекламної продукції. Це, насамперед, каталоги, що вміщують увесь перелік
видань, запропонованих на ринок збуту. Деякі підприємства користуються
безпосередньою рекламою, розсилаючи інформацію щодо своєї продукції цільовій
аудиторії, безпосередньому споживачеві.
Наприкінці минулого століття телебачення стало опікуватися також і просуванням
нових книг на ринок. Проте відеоролики суто рекламного характеру, безліч яких
пропонувалася глядачам, популярністю поки не користуються. Наприклад, звичайні
рекламні сюжети на телебаченні тривалістю 15 – 30 секунд і розраховані на 10, 20, 30
і 40 ефірів, коштують досить дорого – від 2 до 8 тис. дол. США і не є рентабельними
для більшості видавництв [6].
Для кращого просування своїх видань видавництва використовують спеціальні й
регулярні телепередачі. Такі передачі вирішували б відразу декілька завдань: вони не
тільки б рекламували конкретні видання й серії, але й створювали б імідж самого
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видавництва. Крім того, видавництва мали б можливість здійснювати продажі книг,
використовуючи замовлення телеглядачів. На жаль, такий вид інформування українські
телеканали не використовують, на противагу країнам Європи та Росії, де цей рекламний
хід досить широко використовується, а продукція користується значним попитом [7].
Радіопередачі, присвячені випуску й рекламі книг, через велику кількість
радіостанцій, що функціонують у сучасному ефірі, важко піддаються точному обрахунку.
На цю тематику переважно звучать передачі з літературною й просвітницькою метою.
Спеціальні інформаційні й рекламні матеріали подаються до уваги слухачів зазвичай
як епізодичні, спорадичні сюжети.
Усе більш важливе місце в практиці українського книговидання посідають
електронні каталоги. Банк даних «Книжкова палата України» пропонує споживачам
інформацію на електронних носіях із будь-яких тем, видавництв, авторів, географічних
регіонів, а також із різних видів видань: книги, газети, журнали. Електронні каталоги й
бази даних стають повсякденною практикою на книжкових базах, складах і в книжкових
магазинах [3].
Особливістю реклами в Інтернет-мережі є те, що привернути увагу до
запропонованих книжкових товарів складніше, ніж під час використання інших ЗМІ.
Тут наявні підвищені вимоги: рекламні заходи обов’язково мають бути доступними,
динамічними, інтерактивними й привабливими. Створити сайт чи HTML-сторінку й
розмістити її у мережі досить просто, складніше довести інформацію про книгу до
зацікавленого користувача. Необхідною умовою насамперед є просування сайту
видавництва й популяризація запропонованих ним видань. Сайт містить різні каталоги
товарів, послуг і програмних модулів, які можна змінювати в процесі використання
сайту. Це необхідна умова для просування нових книжок, авторів, адже кожен користувач
має можливість додавати новини, а подекуди і власні коментарі. Втім, слід враховувати,
що сьогодні, в умовах постійної конкуренції, зростають і вимоги до веб-сайту. Інтернет
є перспективним і відносно прибутковим рекламним майданчиком. Корпоративний
проект повинен вирізнятися серед йому подібних; легко знаходитися через пошукову
систему, мати ексклюзивний дизайн, анімаційні елементи, надавати інформацію про
товари й послуги, мати просту й доступну навігацію. Варто враховувати під час написання
корпоративного сайту доменне ім’я, під яким реєструється сайт у мережі Інтернет
(адреса, місцезнаходження сайту в мережі); воно також має набір характеристик, що
допомагають книговидавцеві та споживачу порозумітися, тому доменне ім’я має бути
простим, тотожним назві видавництва, мати спрощений варіант написання латинськими
літерами. Нині можна виокремити декілька сайтів видавництв, книжкових Інтернетмагазинів («Книгарня», «Бамбук», Книжковий Клуб та ін.).
У мережі Інтернет наявний також електронний ресурс Українського книжкового
проекту, роботу якого координують Міжнародний фонд „Відродження” і Fund for Central
and East European Book Projects, Amsterdam, який спрямований на допомогу українським
книговидавцям у питаннях вирішення проблем українського книжкового ринку, зокрема:
- обмеженості інформації про книжковий ринок;
- не розвиненості потужної дистрибуційної мережі, яка б не обмежувалася лише
великими містами;
- відсутності підприємницьких і бізнесових стандартів у видавців і
книгорозповсюджувачів та ін.

Період «Пуританська» простота» (1867 р.) був визначальним у силуеті жіночого
костюма. Основними рисами, властивими йому, стали доволі високе розміщення лінії
талії та плавний перехід у з’єднанні ліфу сукні із спідницею,другої половини ХІХ ст. на
основі аналізу ілюстративного матеріалу. Спідниця сукні ніби натягнута на каркасі, легко
розширювалась до низу. Основна домінантна риса костюма полягала у простоті форм і
декору. За рахунок оздоблення підкреслювалася сухість і жорсткість форм. Прямі лінії,
кути, геометричність форм – все це створювало відчуття високого зросту, в той час,
як у костюмі з круглим криноліном та пишними спідницями створювалось кардинально
протилежне враження. Трикутний силует знаходив своє продовження і в оформленні
деталей сукні, у формі вирізу декольте, оформленні низу. Ця нова (з погляду
архітектоніки жіночого костюма) властивість простежується усюди. Найбільш знакове
вираження костюма даного періоду подане у І томі №1 «Harper’s Bazar», опублікованому
2 листопада, 1867 року [8; 152] (рис. 1).
Жіночий костюм періоду «Пуританська простота» мав певні характерні риси. В
основному, це були сукні крою «princesse», трикутної силуетної форми, із використанням
каркасної основи – криноліну. Розміщення лінії талії дещо завищене, з плавним
переходом від ліфу до спідниці сукні. Характерними особливостями були простота та
лаконічність форм, використання мінімуму оздоблення, що підкреслювало чіткість
форми костюма.
У 1868 р. (період «Театралізованість образу» (1868–1870 рр.)) костюм
визначається подібністю силуетної форми та основними конструктивно-декоративними
лініями до періоду «Пуританська простота», однак у профільній проекції силует сукні
дещо змінюється. Відчувається зародження нових кардинальних змін, в результаті яких
у профільній проекції починає збільшуватись об’єм задньої частини спідниці сукні, а
передня частина стає більш пласкою. Такий незвичний силует досягався за рахунок
появи турнюрів – спеціальних елементів у вигляді складної конструкції з крохмальної
тканини, що кріпилась ззаду на нижню спідницю та каркас відповідного силуету [9; 72–73].
Поряд із носінням турнюрів жінки продовжували використовувати корсети для
моделювання бажаного, диктованого модою силуету. Саме перехід до нового силуету
та поява турнюрів наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. зумовили подальший розвиток жіночої
моди впродовж наступного десятиліття. Головною рисою моди 1860–1870 років була
незмінність основної силуетної форми, хоча й допускалися деякі варіації.
Незважаючи на інноваційність створеного силуету, вже у 1869 р. він починає
втрачати чистоту форм та ліній, натомість починається його розвиток й ускладнення,
що поступово переростає у нагромадження тканин та оздоблення. Таке активне
використання декоративних елементів призвело до перевантаження, деструкції та
руйнування форми. Цей процес відбувався поступово – з 1868 р. по 1880 р. [10; 155–
156].Типове зображення костюма даного періоду подане у ІІ томі №8 «Harper’s Bazar»,
опублікованому 20 лютого 1869 року (рис. 2).
Період «Театралізованість образу» (1868 – 1870 рр.) характеризувався появою
нової форми жіночого силуету, яка деякою мірою нагадувала лебедя, такий силует
досягався за допомогою нової каркасної основи сукні – турнюру. Спідниця все ще
розширеної форми із видовженою задньою частиною та використанням шлейфу.
Оздобленням використовувались рюші, стрічки, банти, мереживо, склади та волани.
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Продовження таблиці 1

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ
КНИГОВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ

Ще один із видів реклами, який активно використовується в сучасному
книговидавничому бізнесі, – зовнішня реклама. Це масовий інструмент залучення уваги
потенційних клієнтів. Українські видавництва використовують потенціал зовнішньої
реклами в комплексі рекламування книжкової новинки, де на макеті вказується й
логотип або назва видавництва. Хоча використання декількох рекламних площ у містахмільйонниках істотно вплинуло б на популярність видавництв. Ефективність зовнішньої
реклами сягає 100%. Це найбільший показник серед усіх інших її видів. Функція
зовнішньої реклами – забезпечувати споживача інформацією [1; 18].
Організація творчого вечора автора чи кількох авторів є рекламою для
книговидавництва. Це показник успішності, фінансової спроможності та надійності
видавництва, що є активним творенням культурологічних процесів у країні. Так,
визначальна мета творчого вечора – презентація творів автором і книговидавництвом,
спілкування з шанувальниками, пресою тощо. Найчастіше цей метод використовують
у святкуванні ювілею книговидавництва, авторів чи знакової творчої події – тираж книги,
одержання нагороди, державних знаків визнання тощо. Організація творчого вечора
також є затратною частиною для будь-якого автора чи книговидавництва. Чим вище
рівень події, тим більше потрібно вкласти грошей.
Презентація книги є важливим інструментом у такому процесі. Мета презентації
– просування певного бренду. Психологи відмітили, що люди запам’ятовують 10%
прочитаного, 20% почутого, 30% побаченого, 100% того, що викликало у них живий
інтерес та емоційну залученість до теми. Тож зустріч-презентація залишається одним
із найефективніших інструментів реклами. Публічне представлення книг є одним із
поширених рекламних методів, що використовується у книговидавничій сфері.
Ще один дієвий метод прорекламувати книжкову продукцію – автограф-сесія –
запланована зустріч автора та книговидавництва з читачами, що супроводжуються
наданням автографів і фотографуванням. У цьому випадку вибудовується процес
формування комунікації з читачами, залученням нових шанувальників та пропагування
книговидавництва як солідного й авторитетного партнера. Найчастіше їх проводять у
книжкових магазинах, книжкових виставках тощо.
Презентація є важливим інструментом для початкового етапу просування продукту
на нові ринки. Здебільшого українські книговидавництва збирають гостей та журналістів
у тематичній кав’ярні. Під час фуршету книговидавець та автор презентують присутнім
книжкову новинку.
Популярним методом реклами є проведення книжкових виставок-ярмарків.
Вітчизняні книговидавці охоче беруть участь у проведенні таких заходів, адже є
можливість переглянути пропозиції сотень книговидавництв та придбати книгу
безпосередньо за ціною видавця. З огляду на наявність значної кількості конкурентів і
потенційних відвідувачів книговидавництва просувають свою рекламу, використовуючи
спеціалізовані інструменти впливу в межах власного виставочного стенду, а також
завдяки участі у фахових заходах, що відбуваються безпосередньо в межах виставки з
ініціативи організаторів.
Отже, в українському книговидавничому бізнесі функціонує досить різноманітний
ринок рекламних послуг. Саме вона є невід’ємною частиною діяльності сучасного
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видавничого підприємства в умовах ринку. Попри всі показники, що свідчать про
зменшення обсягів виробництва й реалізації вітчизняної книги, видавнича галузь
залишається на сьогодні потенційно спроможною забезпечити збереження як своєї
ресурсної й кадрової бази, так і посісти, якщо не панівне, то принаймні значно краще
місце на книжковому ринку. Розвитку національного ринку може сприяти його інтеграція
у світову систему книготоргівлі. Видавництвам необхідно організовувати, зважаючи
на межі наявних матеріальних і кадрових ресурсів, ефективну рекламну кампанію.
Реклама потрібна насамперед для збирання заявок на книги, знаходження споживача,
створення й закріплення в його свідомості привабливого образу видавництва і його
продукції.
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Продовження таблиці 1

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ
СУБКУЛЬТУРИ
У пропонованій статті показано соціальні передумови формування
різноманітних субкультур, їх вплив на естетичні сприйняття молоді. Висвітлено
умови, що сприяють розвитку музичних субкультур. Широко використано
соціологічні опитування підлітків.
Ключові слова: музична субкультура, контркультура, рок, масова музика.
В данной статье показано социальные предпосылки формирования различных
субкультур, их влияние на эстетические восприятия молодежи. Освещены условия,
способствующие развитию музыкальных субкультур. Широко использованы
социологические опросы подростков.
Ключевые слова: музыкальная субкультура, контркультура, рок, массовая
музыка.
This article describes the social prerequisites for the formation of various
subcultures, its impact on the aesthetic perception of youth. Lit conditions conducive to
the development of musical subcultures. Widely used surveys of adolescents.
Key words: musical subculture, counterculture, rock, popular music.
Сьогодні вчені все частіше відмічають переорієнтацію молоді на інші цінності,
втрату їхнього інтересу до культурних національних надбань та споживацьке ставлення
до суспільних вартостей. Проте необхідно зазначити, що соціальна реальність є цілою
комбінацією субкультур: разом з великою референтною групою представників масової
культури, існує велика кількість альтернативних їй субкультур, генератором якої є
сучасна молодь.
Необхідно зазначити, що сучасна культура переживає глобальні еволюційні зміни
як кількісного, так і якісного характеру. Значна частина західних та вітчизняних вчених,
які вивчають проблему сучасної молодіжної культури, звертають увагу на значення
музики в освіті, функціонуванні і трансформації різноманітних молодіжних
співтовариств. Більшість класифікацій молодіжних субкультур обов’язково включають
у свій склад групи, які сповідують певний музичний напрям. Тобто музика стає
невід’ємною часткою соціалізації молоді. Причиною такого явища очевидно є як умови
функціонування музики в сучасному суспільстві, так і в могутності психологічного
(емоційного) впливу цього виду мистецтва.
Що стосується першого аспекту, то, на думку К.З. Акопяна, за всю історію музики
не існувало такого соціокультурного явища, як „озвучений, омузикальнений соціум”
[11]. Продовжуючи цю думку, інший відомий філософ М.З. Kaгaн підкреслює, що вона
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наскрізь пронизує життя сучасної людини, „роблячи всебічно музично оформленою
його „візуальну культуру” [7; 205]. Відбувається „тотальне омузикальнення
повсякденного життя”, або, за висловом К.З. Акопяна, суспільство охоплене справжньою
„музичною епідемією”. Музика не тільки посіла провідне місце серед інших мистецтв,
проникла в структуру практично кожного виду, але саме звукове середовище стає
постійним компонентом нашого життя. Завдяки технічним засобам розповсюдження
музика перетворилася на звуковий фон сучасності.
Директор Християнського інформаційного агентства В.І. Ойвін [12] фіксує, що
молодь сьогодні слухає свою музику через різні технічні засоби протягом семи-восьми
годин на день. Матеріали соціологічних досліджень молоді І.І. Кузнецової [10] також
підтверджують, що прослуховування музичних записів охоплює практично дві третини
молодих людей, а серед підлітків цей показник виріс до 82%. Тому не випадково
залучення юнацтва до того чи іншого новомодного музичного стилю означає бути
сучасним, індивідуально сприймати світ, самостверджуватися.
Проте музика здатна не тільки створювати особливий емоційний настрій, але
володіє „ефектом зараження” (Г. Тард). Психологи вважають, що музика втілює, робить
реальним переживання людини і, забезпечуючи обмін емоціями, сприяє
співпереживанню людей. За допомогою музики реалізуються власні бажання, які
пізніше інтегруються з бажанням групи. Ця комунікативна здатність музики полегшує
індивіду пошук однодумців. Таким чином, музика служить важливим засобом
міжособистісного спілкування. Тому І. Кон вважав її „престижним символом юнацької
субкультури”. Тобто музика, інтегруючи певні соціальні й емоційні властивості, здатна
виступити як самостійний групоутворюючий чинник, що є передумовою до створення
специфічної молодіжної субкультури.
На таку властивість музики, її вплив на молодих людей при сприйнятті музичних
творів звернув увагу У. Суна. Проте він вважав недоцільним для того часу вживати
термін „субкультура”. І все-таки побічно він вказав на існування двох видів молодіжних
об’єднань: конформних і девіантних. Для справжнього дослідження цей розподіл мав
принципове значення, оскільки дозволив побачити дію двох якісно відмінних
субкультурних напрямів у молодіжному середовищі, що складаються під впливом поп(конформні) і рок-музики (девіантні).
Слід зазначити, що при проведенні психологічного експерименту із студентами
У. Суною і С. Комаровим додатково було знайдено два види асоціативних реакцій,
випробовуваних на музику, що прослуховується. „Одна, – відзначають вони, –
ґрунтується на відчутті „танцювальної”, внутрішньої ритмічної пульсації музики; інша
– на гострій емоційній заразливості музичного твору, що викликає інколи фізичне
відчуття” [13; 28]. І це при тому, що звуковим матеріалом використовували в основному
класичні твори. Естетична реакції студентів виявилася неадекватною. На наш погляд,
це пов’язано з тим, що спрощений тип музичного сприйняття обумовлений виникненням
інтенсивного слухацького контакту молоді з новим звуковим матеріалом: депс- і рокмузикою західного зразка, який у той час наслідували численні ВІА.
Ситуація ще більш загострюється, коли виникає така течія, як оригінальний рок,
що спотворює сприйняття нового покоління. Посперечатися з ним тоді за музичне
лідерство могла тільки пісня. Але науковці не надавали їй належної уваги, тим самим
принижуючи свідомо вид самодіяльної творчості. Тільки А.І. Шендрик, проводячи
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Таблиця 1. Динаміка розвитку силуетної форми жіночого костюма
професійного видання «Harper’s Bazar» (1867–1880 рр.) [11; 23].
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подорожування значно комфортнішими та скоротило час, необхідний для подолання
великих відстаней. Стрімкий життєвий рух та прагнення до нових вражень під час
подорожей сприяв спрощенню жіночого костюма, поступовому вкороченню його
довжини [3; 217–218].
Тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку, що були
властиві Європі в середині ХІХ ст., визначали і умови життя на ПівнічноАмериканському континенті, особливо ж яскраво вони виявилися в Сполучених Штатах
Америки. Не уник даний регіон і формування нових підходів до понять «мода», «модні
тенденції», «масове виробництво». Тож не дивно, що саме в цій країні був створений
професійний журнал про моду, що випускається і в наш час та є одним з провідних
фахових видань у галузі індустрії моди – «Harper’s Bazar». Перший номер
американського щотижневика «Harper’s Bazar» світ побачив 2 листопада 1867 року,
тобто більше, ніж 140 років назад. У той час це було періодичне щотижневе видання у
формі газети, в якому друкувалися найактуальніші моделі жіночого та чоловічого одягу,
що ставали еталоном для наслідування та, звичайно, відображали дух часу [6].
Мода 1867–1880-х років є унікальним поєднанням двох стилів: другого рококо
(найбільш яскраво він виражався впродовж 1851–1870 років) та позитивізму (на думку
дослідників, панував впродовж 1870–1880 років). Зламним періодом між цими етапами
стає 1867 рік, після якого доба кринолінів змінюється добою турнюрів [3; 224]. В
представленому дослідженні авторами було проведено ретроспективний аналіз жіночої
моди 1867–1880 років на основі візуально-ілюстративного матеріалу щотижневого
видання «Harper’s Bazar» та розроблено таблицю динаміки розвитку силуетної форми
жіночого костюма зазначеного періоду (табл. 1). Представлене дослідження було
проведено для комплексного оцінювання як емоційно-образного відчуття модних
тенденцій другої половини ХІХ ст., так і для визначення основних етапів розвитку
силуетної форми, як основної референції модних змін жіночого костюма. Аналізуючи
появу, онтогенез та зміну модних тенденцій другої половини ХІХ ст. на основі
ілюстративного матеріалу періодичного видання «Harper’s Bazar» було розроблено
авторську структуризацію розвитку жіночої моди. Проміжок часу з 1687 року по 1880
рік було розділено на чотири провідні періоди, що визначаються такими хронологічними
межами: період «Пуританська простота» – 1867 р., період «Театралізованість образу»
– 1868 – 1870 рр., період «Надмірна декоративність» – 1870 – 1875 рр., період
«Витончена елегантність» – 1876 – 1880 рр.1 Даний розподіл був проведений на основі
вивчення основних морфологічних особливостей жіночого костюма 1867 – 1880 років
за ілюстраціями, наданими у періодичному виданні «Harper’s Bazar».
Результати досліджень було одержано за допомогою як загальнонаукових так і
спеціальних методів досліджень, зокрема використовувались історичний метод, метод
лінійної регресії, метод дедукції та індукції, компаративістський метод, метод
соціокультурних спостережень.

1
Назви періодам «Пуританська простота» – 1867 р., «Театралізованість образу» – 1868 – 1870 рр.,
«Надмірна декоративність» – 1870 – 1875 рр., «Витончена елегантність» – 1876 – 1880 рр. були надані самостійно
та є авторськими і будуть використовуватися у подальших дослідженнях. Вони відображають знакові художньостилістичні особливості модних змін і символізують певний етап у розвитку жіночої моди другої половини
ХІХ ст.
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соціологічне обстеження музичної культури молоді, звернув увагу на захопленість її
бардами. В більш пізніх дослідженнях він зазначав, що, не дивлячись на стійкий інтерес
молоді до рок-музики (її він навіть називає «релігією» сучасного молодого покоління),
все ж таки вона задовольняє тільки частину естетичних потреб молоді, для душі багато
хто слухає бардів (тоді їх частка склала 47% від загальної кількості опитаних) [14].
Тепер стає зрозуміло, чому Н. Андрєєва і Е. Фаустова, досліджуючи ціннісні орієнтації
студентів, прийшли до висновку, що молодь (майже всі респонденти – 96,3 %)
відмічають особливу роль музики у вирішенні власних життєвих проблем [3; 252]. Це
викликано текстами бардів і самодіяльних рок-музикантів. Пошуки адекватного
сучасного життя поєднуються в цих жанрах з емоційно-фізіологічною дією музики.
Інтерес молоді до року і бардівської пісні зростав. Це було причиною, що
більшість дослідників у цей час були явно стурбовані диспропорцією між так званою
„легкою” і „серйозною” музикою.
О. Карпухін і В. Куценко, проводячи комплексне дослідження радянського
студентства кінця 70-х рр. ХХ ст., відмітили серйозні опущення в їхньому музичному
розвитку. Зокрема, половина опитаних жодного разу не були на оперному спектаклі; що ж
до концертів класичної музики, то частина „респондентів-вітказників” зросла до 66,5%
[8]. Знижувався інтерес юних слухачів і до академічної, і до народної музичної традиції,
не дивлячись на активну просвітницьку роботу державних музично-педагогічних
інституційних структур. Музикознавцю Е. Олексєєву, який використав метод „звукової
анкети”, вдалося встановити розподіл молодіжної слухацької аудиторії. Це: „ерудити” –
невелике число знавців різних музичних стилів, з перевагою класики; „естрадники” – в
основному, ті з школярів, які віддають перевагу шлягеру; прихильники джазу і рок-музики,
основу яких складали студенти [2]. В групах виникає різний тип сприйняття музики, оскільки
„серйозна музика” вимагає зосередження уваги, тоді як «легка» – розсіяного, фонового
сприйняття. Ці міркування дозволяють зробити висновок, що значна частина молоді
сприймає класичну музику нормативно, а класика розглядається ними як безликий тираж.
Чого не можна сказати про поп-музику, яка активізує особистісні оцінки і не сприймається
ними як розвага. Тим більше це стосується, рок-музики, що створює спільно з джазом
третій напрям у сучасній музичній культурі молоді, умовно яку можна назвати „серйозною
популярною музикою”. Тобто, ці види музичного мистецтва починають займати ті сфери
свідомості молодих людей, які одвічно належали високому мистецтву.
Отже, на підставі матеріалів досліджень можна говорити, що формування і
диференціація молодіжних субкультур у нашій країні здійснювалися на базі двох
музичних напрямів – поп- і рок-музики. Причому важко стверджувати (як це було
зроблено С. Фрітом відносно англійської молоді), що прихильники даних музичних
напрямів чітко структуруються за статусними ознаками. Адже поп- і рок-музика
проникають практично в будь-яке соціальне середовище. Головне, на що звертають
увагу вітчизняні дослідники – це юнацький вік, який прагне за допомогою своїх
музичних захоплень дистанціюватися від музичних традицій дорослих, у які потрапляють
і класика, і народна музика, і навіть джаз. Підлітки виявилися украй сприйнятливі до
нового звукового матеріалу сучасності – музики побуту (повсякденності). Саме вона
має естетичний, психологічний і соціальний вплив на молоде покоління, опосередковано
впливаючи на утворення різноликого сучасного світу молодіжних субкультур. Проте
ця тенденція була усвідомлена спочатку не соціологами, а музикознавцями.
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Так, відомий фахівець у галузі сучасної музики В. Конен цю „вільну музичну
свідомість епохи” називає „третім пластом”, який існує нарівні з народною і
професійною музичною творчістю. Це урбаністичне дітище часто називають міським
фольклором або „легким жанром”. Проте, як справедливо відзначає музикознавець,
вважати „третій пласт” „легкою музикою” не можна, оскільки разом з розважальним
мистецтвом, у ньому присутні і серйозні проблеми сучасності. „Увійшовши в музичне
життя закони комерції, – уточнює вона – ділять цей „третій пласт” на два
диференційовані типи: комерційну естраду і міський фольклор, що виражає психологію
демократичних соціальних кругів міста”[9; 80]. До останніх В.Ж. Конен відносить рокмузику і твори бардів. Тобто комерційній поп-музиці протиставляється незалежну роктворчість.
Але чи здатна побутова музика підійматися до висот інтелекту? Чи можна надати
„музиці побуту” глибинності і філософської класики? При уявній абсурдності саме такий
синтез демонстрували в класичному мистецтві XX ст. І. Стравінський, А. Шнітке, а в
побутовій музиці – „Бітлз”, „Кінг Крімсон”, Б. Гребенщиков та інші представники рокмузики. Вважаємо, що стосовно сучасної ситуації можлива також позитивна відповідь.
Постмодерністська реальність змішала не тільки жанри і стилі, але і змінила в
свідомості людей оцінні критерії. Спочатку дорогу художній еклектиці проклав авангард,
а пізніше, як пише Брайан Тернер, у цей процес втрутилися різноманітні нові групи, які
асоціюються з середнім класом у сфері послуг. Змагаючись з культурною елітою, вони
прагнуть зайняти провідні позиції на ринку культури. Цей підривний рух надає художньої
значущості популярній культурі. Тому сучасність демонструє парадоксальність
художнього буття, зіштовхуючи „високе” і „низьке”. Розділяючи наукову позицію В.Є.
Семенова, підкреслимо, що в даному випадку відбувається подвійна дія мистецтва на
людину: функціональне і дисфункціональне. Розгляд функціональної ролі мистецтва
традиційний для естетики, соціології, мистецтвознавства. Проте його
дисфункціональний аспект враховується рідко, не дивлячись на те, що він є показником
деструктивних процесів у системі художньої культури. Щоб побачити дисфункциональні
відхилення, що відбуваються сьогодні в музиці, яка безпосередню впливає на молодь,
спочатку звернемося до опису її функціональних властивостей.
Відштовхуючись від відомої наукової класифікації соціальних функцій мистецтва
М. Кагана [7], дієвими, з точки зору функціонування музики в молодіжному середовищі,
слід вважати функції естетичного оформлення колективних дій, соціалізації індивіда і
індивідуалізації соціуму; а також підфункції – просвітницьку, комунікативну,
гедоністичну і сугестивну.
Функція естетичного оформлення колективних дій, на наше переконання, зближує
молодіжну музику з фольклором. Як наголошувалося вище, вона сприяє єднанню
молоді як покоління, формує колективне „Ми”, укріплює відчуття солідарності.
Хотілося б звернути увагу на дію ще однієї важливої функції музики, відкритої
відомим німецьким соціологом і музичним критиком Теодором Адорно – функції
„утіхи”. Її призначення – утішати і приборкувати сліпі сили природи, у тому числі і „темні
людські інстинкти”. Проте сьогодні ця функція перетворилася у функцію „створення
ілюзій”. „Музика створює щось ніби „image”, – відзначав учений, – вона паразитично
присмоктує до часу, прикрашаючи його. Її ідеологія в буквальному значенні – ut aliquid
fieri vidcatur („Щоб виглядати, що-небудь робиться” – лат.) [1].
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відтворення соціальної реальності та відіграє важливу економічну, культурну, соціальну
і навіть політичну роль, вказує на перехід від традиційного суспільства до
модернізованого, здійснює вплив на розвиток масового виробництва та масового
споживання. Мода ніколи не лишається осторонь суспільних процесів, оскільки саме
вони її породжують та змінюють. Як відомо, мода існує лише у суспільстві і лише у
суспільстві вона здатна розвиватися. Мода є індикатором стану суспільної свідомості,
вона відображує найбільш гострі проблеми та переживання свого часу. Тому, особливо
цікавим для дослідника моди є процес її зміни, зокрема, в середині ХІХ ст. під впливом
науково-технічного прогресу. Модні тенденції можна простежити в усіх сферах
людського життя, однак саме костюм є найбільш тонким її відображенням, оскільки
йому властивий елемент мобільності та здатності швидко відображати зміни.
Динамізм ХІХ ст., розвиток техніки та технологій сприяли утворенню такого
унікального сектору економіки, як модна індустрія. Вона дуже швидко стала впливати
не лише на тип і стиль одягу, а й на соціокультурні ідеї суспільства, розвиток його
свідомості, мистецтво, літературу тощо. Значною мірою генезис індустрії моди був
пов’язаний з процесами демократизації, що відбувались в Європі саме в середині ХІХ ст.:
«Весна народів», початок деколонізації, утворення політичних партій – все це сприяло
поступовому зникненню чіткого розмежування між класами, дифузії моди у світогляд
та побут всіх верств соціуму.
Соціокультурна свідомість суспільства ХІХ ст. характеризувалась
консервативними настроями, що зумовлювало поступову зміну художньо-стилістичних
рис костюма. Дані зміни відображались у силуетній формі костюма, його пропорційних
співвідношеннях, колористиці. Консервативність та відданість традиціям лише з часом
поступилися могутньому натиску новітніх тенденцій моди другої половини ХІХ ст. І
хоча наприкінці 1860-х – на початку 1870-х років силует жіночого костюма кардинально
змінився, багато його елементів залишалися доволі традиційними (використання
корсетної основи, загальна побудови конструкції сукні, довжина, основні конструктивні
лінії тощо) [3; 216–217].
Чому зміни торкнулись в першу чергу саме жіночого вбрання? Ця особливість є
досить цікавою. Сукупність суспільних новацій стала причиною зміни ставлення до
жіночого костюма, який формується одночасно з ідеями капіталістичного суспільства.
У ХІХ ст. провідна роль стала надаватися саме жіночому костюму (форма, силует,
композиційні та кольорові рішення, оздоблення, довжина тощо), в той час як чоловічий
костюм в основному зазнавав незначних змін у крої та деталях (форма коміра, лацканів,
довжина виробу). Жінка з плином часу поступово починає одягатися відповідно
рекламним еталонами, стає своєрідним відображенням матеріального та суспільного
стану свого чоловіка. На противагу таким настроям почали зароджуватись і кардинально
нові ідеї – ідеї емансипації. Це стало поштовхом для зміни свідомості жінок, породило
хвилю невдоволення в тогочасному суспільстві і, звичайно ж, суттєво змінило жіночу
моду [4; 14–17].
Екзистенція модної індустрії нерозривно пов’язана з поняттям масового
виробництва, прискоренню розвитку якого сприяло винайдення в 1845 р. Е. Хоу швейної
машинки. Це, в свою чергу, започаткувало розвиток промислового швейного
виробництва, як наслідок – уніфікацію та типізацію одягу [5].
На прагнення створити більш зручний і простий костюм вплинула зміна темпу
життя. Винайдення в середині ХІХ ст. залізничного транспорту зробило умови
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ХІХ ст. – час соціокультурних змін в історії Західної цивілізації, першопричина
яких була закладена ще у ХVІІІ ст. подіями Французької буржуазної революції 1789
року та її наслідками – зміною соціального устрою, а саме руйнацією феодалізму та
онтогенезом капіталізму. Такі потрясіння стали каталізатором бурхливої динаміки
розвитку суспільства, прискорення темпу життя, активізації економічних відносин, а
найголовніше, – цілої низки наукових відкриттів, що вплинули на трансформацію
свідомості людства. Нові соціально-економічні тенденції стали поштовхом до
пасіонарної творчості, а тому кожне нове відкриття неодмінно породжувало наступне.
Зміни, що відбулися у Франції, ланцюговою реакцією охопили Великобританію, США,
Німеччину, Росію. Західний світ став на шлях новітніх ідей та нового суспільного ладу,
а Франція виступала епіцентром цих подій [1; 146–147].
Досягнення науково-технічного прогресу ХІХ ст. особливо яскраво позначилися
на розвитку моди, як масового культурологічного феномену, який є процесом
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Трансформація функції утіхи (її дисфункція) – показник всезростаючої віртуалізації
сучасної культури, підвищення значення візуальності в ній. Зорові образи мають
особливу силу дії на людину, оскільки психологічно найбільш адекватні сприйняттю і
розумінню ним оточуючого світу. Проте сила цієї дії значно зростає з появою
музичного супроводу. Від чого технологічне удосконалення комп’ютера завжди
спрямовано у бік створення нових візуальних і звукових ефектів, а інститут ЗМІ
орієнтований на екранну культуру. Відбувається новий психоделічний вибух, але вже не
за допомогою рок-н-ролу і наркотиків, а завдяки відеокліпам і комп’ютерним
стимуляторам. Це так привабливо для молодих людей, які соціалізуються в нових
умовах, що В. Пузиревський приходить до висновку: „Їм ближче образний, а не
понятійний Ерос і музичний, а не політичний Логос” [15; 81]. Телевізійні і комп’ютерні
віртуальні маніпуляції привели до виникнення нової культурної освіти – „техно”. Її
матеріал – це симуляції того ж року (металу, трешу) і монтажна гра ді-джеїв із записами
поп-музики. Вона – яскравий приклад колажної техніки мистецтва постмодернізму,
реалізованої в побутовій музиці сучасності. Сприйнятливість до неї підлітків
пояснюється, в першу чергу, новизною явища і опозиційністю до традиційної культури
„епістолярного гуманізму”. Таким чином, стосовно останньої, субкультура „техно” несе
деструктивний характер.
Вище висловлене дозволяє вважати аналіз функціональної ролі музики актуальним
для розуміння тих процесів, що протікають у житті сучасної молодіжної культури. Але
не можна недооцінювати й інший аналітичний аспект, якому надавали великого значення
багато відомих дослідників в галузі мистецтва (А. Вахеметс, С. Плотников, А. Сохор,
Л. Коган, Ю. Фохт-Бабушкін та ін.) – необхідність, перш за все, вивчати людину, яка
сприймає мистецтво. Як було відзначено, культурно-аналітичний напрям у науці робить
акцент на дослідженні суб’єктивності. Тому вся увага дослідників має бути направлена
на вивчення особових оцінок художньої події, з подальшою їх типізацією. У музичнопсихологічній науці це породило панування аналізу слухацької аудиторії. Проте, щоб
вловити характер тих тенденцій, які складаються під впливом консолідуючих
властивостей музики в сучасному масовому суспільстві, потрібна більш об’ємна
емпірична сукупність. Але, на нашу думку, предметом наукового аналізу повинна
виступати „музична культура соціальної групи”.
За переконанням К. Соколова, на сучасне функціонування мистецтва (у тому числі
музичного) активно впливає соціокультурна стратифікація. Тому художні переваги
опосередковані приналежністю людей до різних субкультур. За словами автора,
субкультурами є особливі картини світу, що породжують відповідні цінності, інтереси
й ідеали, а значить специфічні естетичні потреби і своєрідний естетичний смак. Отже,
вони впливають на когнітивні художні уявлення членів своїх співтовариств. Між цими
уявленнями і художніми установками, що склалися під впливом традиційних
соціалізуючих інстанцій, часто виникають духовні протиріччя. Зокрема, молода людина
може опинитися в маргінальному становищі між художніми вимогами субкультурної
спільності і домінуючими загальновизнаними художніми уявленнями. Якщо врахувати
нонконформістський дух юнацтва, то він швидше віддасть перевагу естетичним
цінностям групи однолітків. У цьому випадку ми матимемо справу з девіантністю в
художній практиці молоді (приклад – більшість субкультурних об’єднань рокерів). Проте
мозаїчність і всепроникність масової культури, як пануючої ціннісної суспільної
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парадигми, дозволяють їй пристосовувати „чужі” субкультурні художні уявлення до
„своїх”, тим самим зменшити цю конфліктну напругу. Адже масова культура не
спроможна самостійно створювати художні цінності, тому використовує творчість
субкультур для поповнення свого естетичного арсеналу. У цьому випадку молодіжні
музичні субкультури для цієї мети є добрим матеріалом завдяки своїй ліберальності
та близькості виконання функцій.

собору, який тягне і всмоктує натовп, або вузькі башенні вікна, що пропускають через
себе пучок променів – і те і інше є виразними органами певної рушійної функції, що
пов’язує просторове ядро з динамікою зовнішнього світу. Мало того, пройоми і
прольоти – не лише суть засобів спілкування внутрішнього і зовнішнього, а завжди
виявляють товщину оболонки і її слою (наприклад, вид внутрішнього двору через
колонаду і портал). Підкреслюючи цінність заключного між оболонками ядра, отвори
лише знаходять його і дають шлях до його досягнення (порівняйте єгипетський храм
або амфіладу кімнату палацу ХVІІ – ХVІІІ ст.), або навпаки, як, наприклад, на відкритому
ринку утворюють стіну і порівнюють забудову з відкритим з усіх сторін навісом, що
має передумовою безперервний простір руху натовпу” [2; 461–462].
О. Габричевський на основі філософії життя дає можливість визначити роль
архітектурної біоніки як біонічного напруженого тіла архітектури, почути тілесність
маси натовпу, який живе в цьому просторі. Про це забуває Ж. Дельоз, забуває і Пітер
Ейзенман, вони абсолютизують принцип. Принцип формотворення – філософський або
архітектурний – стає інсталяцією або надінсталяцією постмодернізму. Важливо сказати,
що віталістський імпульс стає генеративною парадигмою останнього постнекласичного
етапу формотворення в постмодернізмі. Важливо, що дизайн-об’єкти архітектури є
одним з лідерів зондування цілісності універсуму, його бачення в контексті всіх тих
інновацій, що визначаються як нелінійний текст, як органічна архітектура, як
неевклідовий простір, що можна лише зазначити на рівні топології або фрактальної
реальності формотворчих інтуїцій архітектурного простору.
Постмодерний віталізм є інтерпретативною маскою віталізму модерного і, більше
того, віталізму стилю модерн. Ця маска дає нову оптику бачення всіх попередніх
біонічних схем як в архітектурі, так і в культурі в цілому. Архітектор-постмодерніст, з
одного боку, узагальнив інтуїції і тенденції філософії життя, бо філософія життя набуває
не лише романтично означених рис, а стає певною механікою, яка запозичується у
Лейбніца, Декарта навіть у Канта, а, з іншого боку, – образи класичної гармонії
інсталюються в сучасному топологічному вимірі архітектурного простору,
трансформуються в четвертому вимірі, як це модно говорити, але вся ця механіка є
засобом інтерпретації або інтерпретативним механізмом розуміння формотворчості.
Можна вважати, що теорія фракталів, сингулярностей і сама можливість
морфогенезу, тобто формотворення як певного генетичного алгоритму створює
своєрідну інноваційну ауру архітектурної творчості. Складання є певним безшовним
єднанням – це складання як перетікання, як те, що дає можливість формотворення в
просторі інновацій континуальних, нескінченних трансформацій архітектурної реальності.
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Адже філософія життя і сам принцип віталізму в архітектурі зневажає цей об’єкт,
за О. Габричевським [2]. Дизайн-об’єкти архітектури – це всього-на-всього мембрани
і плівки, тобто ті розподіляючі простір субструктури, які цей простір лише обмежують.
Справа субстанційного ядра або життєвого організму (краще назвати його
антропоморфним простором культури, але О. Габричевський називає „динамічним
формотворчим простором”), будується як проникнення, проривання, розсунення всіх
цих плівок і мембран [2]. Звичайно, це той екстремізм або експансіонізм, який є
характерним для європейської культури. Він нікуди не зникає, його не позбулися ані
Дельоз, ані Ейзенман – всі в тій чи іншій мірі пророкують і продукують ідею
європейського експансіонізму, який почався в Давньому Римі. До чього часу існує
певна провокація винищення або попередньої культури, або стін, огорож, мембран, які
є нормою або усталеною просторовою межею діяльності людини.
„Переходячи до аналізу зовнішньої оболонки, – пише О. Габричевський, – до
зовнішньої форми забудови, прийшлось би в основних рисах повторити все те, що було
сказано про форму внутрішніх поверхонь з тією основною різницею, що архітектурна
оболонка зсередини пов’язана лише з просторовим ядром, його тектонічною формою,
не виражає тих просторових відносин, котрі знаходяться зовні за межами забудови.
Зовнішній світ оформлює внутрішній простір лише через пройоми дверей і вікон,
оскільки вони слугують джерелами світла; світло ж відіграє в архітектурі вторинну
службову роль освітлення вже даних просторових об’ємів, і це також в тих випадках,
коли кольорова і світлова динаміка як, наприклад, в готиці ніби розчиняє і підкорює
собі і скривлює наявні архітектурні форми, або світло є лише засобом вираження
первинних якостей простору і маси. Зовнішні ж форми оболонки завжди несуть подвійну
виразну функцію: вони, з одного боку, є внутрішньою побудовою ядра і його зв’язку з
оболонкою, а з іншого – зв’язком забудови в цілому і замурованого в оболонку ядра з
зовнішнім просторовим середовищем” [2; 460].
Як не дивно, але О. Габричевський випереджає Ж. Дельоза. Він знищує дихотомію
інтеріорного та екстеріорного простору і ставить між ними межу – той розподіляючий
простір організм, який він називає стіною. Дивно, але межа стає більш органічним і
більш живим субстратом спів-буття екстеріорного і ентеріорного простору архітектури,
ніж його субстанційне ядро, яке постулюється як життєва сила або динамічний
формотворчий простір, що філософія життя визначила як світовий життєвий імпульс.
Світовий життєвий імпульс в архітектурі існує, але належить не лише ядру, не лише
інтеріорному простору, але й екстеріорному виміру архітектурної гармонії. І це
прекрасно показує О. Габричевський. Він як тонкий діалектик і знавець архітектурної
гармонії уникає схем і не пропонує універсальної догми, яка виступає метафорогенним
пристроєм міфологізації архітектурного простору, будь то складка, будь то «S» подібний
вигін, який знайшов Генріх Вьольфлін, і який сприймається потім на віру.
Важливо, що О. Габричевський міфологізує стіну, надає їй більше життя, ніж
іншим реаліям архітектури, але ми повинні зазначити, що він якраз і працює в контексті
європейського активізму, в контексті європейського експансіонізму. Його динамічний
простір – це векторний рух, передусім, по горизонталі.
„Форма, розмір, кількість пройомів слугує найбільш яскравим визначенням
вираження двох основних функцій архітектурної оболонки. Чи то портал античного
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Незважаючи на трагічні події з круїзним лайнером Коста Конкордія, круїзний
туризм залишається одним найбільш популярних видів туризму, який розвивається
надзвичайно швидкими темпами та є одним з перспективних і прибуткових секторів
економіки. За прогнозами іноземних компаній, у 2017 році у світі налічуватиметься
понад 24 мілн. круїзних туристів, нині щороку подорожують морем майже 15 млн.
осіб. На підставі вищенаведеного особливої важливості набуває вивчення особливості
культури сервісу в круїзному туризмі, що зумовлює актуальність дослідження.
Круїзний туризм у вітчизняній науковій літературі взагалі не досліджений. Майже
не зустрічається і саме поняття. Круїзний туризм не виділяється навіть у детальній
класифікації видів туризму, наведеній у навчальному посібнику М. Кляпа і Ф. Шандора.
Соціокультурна анімація є однією з відносно молодих галузей, проте різноманітні
аспекти соціокультурної анімації досліджували науковці різних країн, починаючи з 60-х
років ХХ ст., а саме: праці французьких науковців М. Кайреса, Р. Лабурі, П. Бенера,
А. Гурдона, М. Сімоно, Е. Лембо, А. Тірі, у країнах Східної Європи – С. Байлик, К. Данек,
Є. Мамбеков, Л. Сайкіна, І. Шульга, Г. Вовк, І. Петрова, К. Чекалов, Л. Куріло та ін.
Н. Гаранін, І. Булигіна визначають анімацію як різновид діяльності під час подорожі
в межах туристичного підприємства, транспортного засобу або у місті перебування
туристів, яка залучає їх до різноманітних заходів через участь у спеціально розроблених
програмах дозвілля [3; 22]. Анімаційні програми включають спортивні ігри та змагання,
танцювальні вечори, карнавали, ігри, хобі, заняття, що входять у сферу духовних
інтересів [7].
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На думу Є. Мамбекова, анімація постає як складний іструмент, що
використовується для усіх типів культури і для будь-якої аудиторії як посередницька
структура між культурною творчістю, розповсюдженням культури та аудиторією [5; 72].
Питання анімаційної складової сервісу, який надається туристам, взагалі є мало
дослідженим й у вітчизняній культурології. Так, українські автори С. Байлик і О. Кравець
ведуть мову про анімаційні послуги в туризмі як про додаткові туристичні послуги.
«Анімаційними послугами називають додаткові послуги, що надаються туристу та
дозволяють, поряд з добре організованими проживанням, харчуванням, створити
найбільш комфортні умови для відпочинку. Правильно організована анімація не залишає
гостя без належної уваги, він постійно зайнятий тим, що доставляє йому задоволення,
викликає позитивні емоції, формує прекрасний настрій і збуджує бажання повертатися
до таких емоцій знову і знову» [1; 5].
Мета статті – узагальнити сучасний досвід організації соціокультурної анімації в
морському круїзному туризмі.
Особливість круїзного туризму полягає в тому, що питома вага анімаційної
складової є дуже значною. На період від кількох днів до кількох тижнів туристи
знаходяться на лайнері посеред одноманітної водної стихії. Розважальна складова
круїзного маршруту переважно зосереджена на самому судні: численні розваги,
атракціони, театри і казино, компактно розміщені на палубах лайнера, для певної частини
туристів є самодостатньою атракцією.
Якість сервісу, і насамперед анімаційного, часто виступає тим чинником, який
спонукає людину до повторення круїзної подорожі. І навпаки, його низька якість здатна
стати причиною або відмови від повторення таких подорожей, або зміни круїзної
компанії. Тому нині конкурентна боротьба між круїзними компаніями пролягає і в
розробці нових туристських маршрутів, в підвищенні рівня сервісу на лайнерах у цілому,
і в урізноманітненні анімаційних послуг зокрема.
Значення культурної анімації в круїзному туризмі зросло ще й у зв’язку з тим, що
у другій половині ХХ ст. теплоходи перетворилися на справжні плавучі курорти. Не
випадково круїзним лайнерам присвоюються зірки на кшталт готелів. Інфраструктура
сучасних кораблів схожа на інфраструктуру п’ятизіркових готелів, і як на сучасних
курортах, тут панує атмосфера відпочинку, дозвілля і розваг.
Останніми роками конкуренція на ринку круїзного туризму є дуже високою, як
між великими круїзними корпораціями, так і між окремими компаніями. Більшість
круїзних компаній нині входить до мега холдінгу Carnіval Corporation: Carnіval Cruise
Line, Costa Cruises (Італія), Princess Cruises (США), Cunard (Велика Британія), Holland
America Line (Голландія) та ін.
До іншого мегахолдінгу – Royal Caribbean Ltd – входять круїзні компанії Royal
Caribbean International, Celebrity Cruises та ін., тому гостро постає питання знаходження
тієї чи іншої конкурентної переваги. Основними принципами позиціювання, крім
традиційного – за ціновою політикою, можна вважати такі: за елітарністю; за
маршрутами (у тому числі ексклюзивними); за розвагами, які надаються на самому
круїзному лайнері.
За ознакою елітарності, що автоматично означає і високу цінову категорію, надає
свої послуги відносно невелика кількість круїзних компаній. Так, категорія Deluxe (Люкс)
в круїзній індустрії представлена компаніями: Crystal Cruises (дочірня фірма японської
Nippon Yusen Kaisha), Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silver Sea Cruises, Star

Здається, що саме І. Добріцина підказала, що лейбніціанський та картезіанський
шляхи інтерпретації або проекції на інтерпретативне поле формотворень культури ХХ
ст. є досить вузькими. Вузькими тому, що монада є суто обмежений простір і тому, що
картезіанський простір є простір Нового часу. Гастон Башляр багато приділяв уваги
саме архітектурі, і у нього є есе про будинок: кут, вікно, дах…[1]. Він став тим
мислителем, який спонукав до розуміння просторової структури як певної екзистенційної
драми та біотехноцентризму. Чому техноцентризму? Тому що від нього відмовитися
ніхто не міг – ні Г. Башляр, ні Ж. Бодрійар, ні Р. Вентурі, ні Пітер Ейзенман.
Грег Лінн стверджує, що архітектура має бути динамічною. Він пише: „ Архітектура
– можливо, сьогодні остання дисципліна, котра використовує картезіанську доктрину,
проте не лише за її цілеспрямованість і простоту: архітектура все більше ціпко
тримається за віру в етику усталеного. Архітектура – послідовний заповідник „членів
клубу плоскої землі”, чиї доволі прості ідеї відносно однорідності земної гравітації
переводяться без особливого критичного аналізу в прості статистичні вертикальні
моделі і прямокутні просторові артефакти. Таку позицію можна розцінювати як
самовільну відмову від урахування комплексних і динамічних сил конструкцій, що
включають вітрове навантаження, підйоми, різні ваги навантаження та будь-які інші
так звані „нетверді” умови. Все це говорить про те, що в архітектурі не знаходиться
ніякого реального руху, ні в прямому сенсі, ні в інтелектуальному відношенні. Завжди
вважалося, що архітектура – це дисципліна, яка вивчає і презентує статику. Виникає
уявлення, що самі архітектори хотіли зберегти такий стан” [7; 54 – 55].
Ті уявлення, які виникають в колі сучасного архітектурного мислення, тяжіють
до реконструкції біоморфної або віталістської парадигми, що Ж. Дельоз визначає як
складання. У архітекторів вона „розбігається” за різними формотворчими потенціями.
Цікаво, що саме проектний аналіз і синтез в архітектурі засвоює такі конфігурації
мислення, як „генетичний алгоритм”, тобто мова йде про усталеність, успадкування,
генерування еволюційного наслідування процесів, які мають бути визначені в контексті
тієї чи іншої технопопуляції. Поняття «технопопуляція» тут є абсолютно ідентичним,
бо воно говорить про високі технології, які потрапляють в сучасну архітектуру. Більше
того, саме ці високі технології і дають можливість перейти від проблеми запитувань і
дихотомічного визначення „форма – маса”, „маса – простір” і всіх інших проблем до
проблем синтезу.
Якщо простежити ідеї віталізму і сам принцип філософії життя, яка фактично
утворює і розбудовує засади формотворчості в новітній культурі, то слід зазначити,
що філософія життя, була невпорядкованим анархічним бунтом проти розуму. Життя
розумілося як великий організм всесвіту, органіка світової душі, повернення в
еманативний простір доби Відродження на відміну від конструювання або
конституювання Нового часу. Міфологеми філософії життя в тій чи іншій мірі були
осмислені в архітектурі як „субстанційне ядро” або декілька ядер, що утворюють тіло
архітектури зсередини. Дизайн-об’єкти архітектури нагадують мушлю, равлика, тобто
пластичний об’єм або динамічну трансформативну структуру, яка візуалізує
жестуальність рухів цього живого організму. Але ця умовність в тій чи іншій мірі є
застиглим артефактом, є означенням або руху, або пластики.
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складання. Цікаво, що саме в дусі Відродження, в дусі Альберхта Дюрера Ж. Дельоз
пише: „Згинати і розгинати” – означає вже не просто „напрягати – ослаблювати”,
„звужувати – розширяти”, або „охоплювати – розгортати”, „скручувати – розкручувати”.
Організм визначається здібністю згортувати власне частини безкінечного, розгортати
їх до певного біологічного виду і ступеня розвитку. Організм також розвивається із
сім’я (преформація органів), а сім’я – із іншого до безкінечності (вкладеність зародка
одного в інший нагадує матрьошку): перша муха має в собі всіх останніх, і кожна в
свою чергу призначена у певний час розвернути власні органи.
Коли ж організм вмирає, він тут же не зникає, але інволіціонує і перестрибує через
етапи, згортається у знов сплячий зародок. Таким чином, можна сказати, що „розгинати”
означає „збільшувати і зростати”, а „згинати” – „зменшуватися і скорочуватися”,
повертатися в глибину певного світу. У всякому випадку, прості метричні відношення
пояснюють розвиток між органічною і неорганічною природою, машиною і пружиною,
– тим більше, вони спонукають до того, що ми переходимо навіть не від частини до
частини, а від менш дрібних до більш великих складових” [3; 16].
Детермінація складання, руху в просторі розглядається як принцип організмізму.
Це в архітектурі є, однак, давно усталеним досвідом, який можна пов’язати з органічною
архітектурою, „Озонією” Френка Ллойда Райта, але цей досвід тут набуває тотальних і
міфогенних характеристик. Вони є художніми за своїм принципом. Розбивка на „перший”
і „другий” поверхи, що як вертикаль означені культурою, дає можливість шукати
детермінацію зверху і знизу, шукати той проміжок між складками, де створюється та
велика складка, яка дає можливість уявити єдність. „Велика складка завжди розташована
між двома малими, і цей проміжок між складками на перший погляд є присутнім при
всіх переходах: між неорганічними тілами і організмами, між організмами і тваринними
душами, між душами тваринними і розумними, між душами і тілами взагалі”, – пише
Дельоз [3; 25].
Цього достатньо, щоб побачити, як принцип співскладеності дуже нагадує принцип
співскладеності дискурсів, який існував раніше в структуралізмі і постструктуралізмі.
Тобто виникає новий міф, нова органічна єдність як принцип формотворення, яка ще не
усвідомлюється як передусталена гармонія Лейбніца, але імпліцитно несе цю
передусталену гармонію як алюзії, відсилки, натяк на Європейський космос, близький
в цих просторових реаліях філософії, культури до архітектури.
Цікаво, що Ж. Дельоз знаходить певний архітектурний ідеал – кімнату з чорного
мармуру, куди світло потрапляє лише крізь отвір, так штучно вигнутий, так що не дає
можливості побачити нічого зовнішнього. Проте потім освітлення дає можливість
виникненню внутрішнього підсвічування, чисто внутрішнього декору. Саме таким
барочним духом просякнуті образи Лє Корбюзьє в творі «Абатство ля Турет».
Неможливо зрозуміти лейбніцівську монаду і її внутрішню систему: світ, дзеркало,
точка зору, внутрішній декор, якщо не співвіднести все це з барочною архітектурою.
І. Добріцина пише, що після всіх узагальнень і трансформацій досвіду нового
часу відбувся певний поворот до некартезіанського розуміння епістоміології [4]. Гастон
Башляр, відомий французький філософ і методолог науки, у своїх роботах, написаних
ще в 30–40-ті рр. ХХ ст., багаторазово перевиданих в 90-х роках ХХ ст., дав загальну
характеристику некартезіанської епістоміології в науковому мисленні [1].

Clippers (Монако). Зважаючи на високу вартість оздоблення суден цих компаній, що
складає один з компонентів люксового круїзного відпочинку, їх флот зазвичай є
малочисельним. Так, Silver Sea Cruises має чотири круїзні лайнери: Silver Cloud, Silver
Shadow, Silver Whisper,Silver Wind. Crystal Cruises має два шестизіркових лайнери: Crystal
Serenity і Crystal Symphony. Star Clippers – три, але унікальні: це парусники зі статусом
мега-яхт класу люкс: Star Clipper, Star Flyer, Royal Clipper. Три шестизіркові лайнери і у
Regent Seven Seas Cruises: Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Voyager.
У категорії класу Преміум послуги з круїзних подорожей пропонують компанії
Azamara Cruises, Celebrity, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises (США),
Pullmantur Cruises (Іспанія) та ін. Найбільша кількість суден у Holland America Line,
яка випускає на круїзні маршрути 15 лайнерів, серед яких є й судна чотиризіркові. У
Celebrity – 11, у Cunard всього три, проте уславлені – три «королеви»: Queen Elizabeth,
Queen Mary, Queen Victoria. До речі, лайнер саме цієї компанії – Carpathia – у свій час
підібрав вцілілих пасажирів з «Титаніка». Нова круїзна компанія Azamara Cruises має
лише два лайнери: Azamara Journey і Azamara Quest, обидва п’ятизіркові.
Основна маса пропозицій на міжнародному ринку круїзного туризму зосереджена
у класі Стандарт, де працюють і дуже потужні, і такі, що мають вже відомі бренди, і
молоді круїзні компанії: Carnіval Cruise Line (24 мега лайнери), Costa Cruises (Італія),
Royal Caribbean International, MSС Cruises (Італія), CruisеEurope, Nicko Tours (Японія),
Hurtigruten, Norvegian Cruises Line (Норвегія).
Анімаційна складова представлена у всіх наведених категоріях, утім у різному
ступені. Її забезпечення має матеріальну і нематеріальну складові. Перша представлена
інфраструктурою розваг, друга – культурно-розважальними програмами, які
пропонуються туристам.
Тому позиціювання за розвагами має місце і в середині позицій за ціновими
категоріями. Втім, можливо, найбільш виразно анімаційне позиціювання спостерігається
в класі Стандарт, який є найбільш демократичним, отже, масовим.
Так, невипадково круїзна компанія Carnіval Cruise Line обрала своїм слоганом
«Fun for All. All for Fun» – «Розвага для всіх. Все для розваги». «Лайнери розваг» –
«Fun Ship» – так позиціює свої лайнери компанія. Наприклад, п’ятизірковий лайнер
компанії Carnival Magic має розгалужену рекреаційно-розважальну інфраструктуру:
аквапарк, 10 джакузі, солярій на відкритих палубах, 4 басейни, два з яких мають
розсувний дах, відкрита пляжна зона із великим екраном, що дозволяє одночасно
засмагати і переглядати відео. Для занять спортом пропонується тренажерна зала,
спортивний майданчик для баскетболу і волейболу, тенісу; бігова доріжка на відкритій
палубі, міні-гольф, SPA-зона площею 3000 кв.м. Свої розваги пропонують казино і
дискотеки, театр, ігрові кімнати для дітей та підлітків, 3 дитячі клуби, окремий басейн
і аквапарк для дітей. Ще однією особливістю Carnival Magic є 8 ресторанів, у той час
як лайнери цієї компанії мають, зазвичай, не більше трьох або навіть двох. Всі ресторани,
а також 12 барів і стек-хаус працюють за системою «все включено».
Подібна інфраструктура є характерною і для інших лайнерів компанії, однак деякі
з них мають відмінності у цій складовій: родзинкою розважальної інфраструктури на
лайнері Carnival Destiny є тренажери для гри у гольф та відеосистема, призначена для
навчання цій грі. Все решта – басейни, тренажерні зали, джакузі, спортивні майданчики
типові для лайнерів компанії.
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Лайнер Carnival Destiny позиціонує себе передусім за послугами харчування:
можливістю поїсти у будь-яку годину дня чи ночі. Однак не гіршою є й інфраструктура
розваг. Особливістю Carnival Legend є розважальні програми: під час круїзу тут
проводяться кулінарні шоу. Такі шоу складають анімаційну родзинку і круїзів на лайнерах
Carnival Miracle і Carnival Pride. А ось на Carnival Splendor унікальна пропозиція не
тільки в одному з найбільших SPA –комплексів на круїзних лайнерах – "Cloud 9 Spa",
але й шоу у стилі Лас-Вегас, є тут і галерея “The fun shops of Carnival”. На Carnival
Triumph є зона для засмаги topless, а Carnival Valor – перший корабель компанії Carnival,
де був встановлений Wi-fi.
Круїзні лайнери компанії Royal Caribbean International (RCI) позиціонують себе
як плавучі курорти. Лайнер Brilliance of the Seas має солярій, басейни, скелєдром,
сучасний SPA і фітнес-центри, багато ресторанів, бари, кафе на будь-який смак,
майданчики для активного відпочинку, щоденні вечірні вистави в театрі, казино, нічний
клуб, дискотека, кабаре, галерея магазинів. Brilliance of the Seas відноситься до кораблів
класу «Редіанс», що мають дизайн супер-яхт, пишну рослинність, каскадні водоспади
та екзотичні солярії.
Інший лайнер Rci Liberty of the Seas позиціонується як лайнер для сімейних круїзів.
Тому культурно-анімаційні програми орієнтовані на дитячу аудиторію. Аніматори
зображують героїв улюблених мультфільмів студії Dreamworks на борту лайнера. Гості
лайнера подорожують разом із «зірками» Голлівуду: Шреком, Фіоною, Кунг-фу пандою
і персонажами мультфільму «Мадагаскар». Діти можуть поснідати із героями
мультфільмів, взяти участь у фотосесії, переглянути мультфільми в 3D форматі, прем’єри
нових мультфільмів студії Dreamworks. В каюті працює телеканал студії Dreamworks,
проходять програми з героями мультфільмів у дитячому клубі Adventure Ocean.
Лайнер цієї ж компанії Adventure of the Seas оздоблений атракціонами, такими як
Adventure Beach – дитячий аква-комплекс з басейном; Adventure Ocean – унікальний
комплекс програм розваг для дітей у віці від 3 до 17 років; ігровий зал Video Arcade;
дитяча дискотека Teen Disco.
Унікальна пропозиція розважальної складової інфраструктури лайнера Explorer
of the Seas – у справжній льодовій ковзанці, а також стінки для занять альпінізмом на
висоті 60 м над рівнем моря. Крім того, задовольнити потребу в активному відпочинку
можна на майданчику для міні-гольфу, за допомогою гольф-імітаторів, на ролледромі,
баскетбольному і волейбольному майданчиках. На Explorer of the Seas – найбільше на
круїзних лайнерах казино. Шопінг пропонує Королівський променад з численними
бутіками. Із екзотичної анімації – офіціанти, які танцюють в одному з альтернативних
ресторанів лайнера – ретро-кафе.
На лайнері компанії Freedom of the Seas родзинкою є басейн зі штучними хвилями
для серфінгу, а також джакузі, розташовані на висунутому над океаном майданчику зі
скляним дном, палуба з аквапарком, який вночі перетворюється на нічний клуб. Лайнер
одержав приз за кращі дитячі програми серед круїзних компаній. Інший лайнер компанії
Enchantment of the Seas належить до лайнерів класу «Віжн», ознакою якого є атріуми і
сходи, декоровані білим мармуром, а більш ніж 50% лайнера – це скляні поверхні –
вітражні вікна, скляні навіси, світлові вікна й ілюмінатори в ріст людини.
Компанія Princess Cruises сповідає гасло «Escape completely», що переводять
або як «Повне погруження», або «Що бажаєте, де бажаєте», або «Розчинись повністю».

архітектурної теорії [3]. Архітектурна теорія не є просто калькою філософії Ж. Дельоза,
а є певною деструкцією його філософії. Як це не дивно, але деконструкція продовжує
існувати як принцип архітектурної гармонії, філософська модель деструктурується в
архітектурній теорії. Спробуємо увійти в світ складки як глобального метаморфозу
біонічного напряму. Тобто це є проміжна ланка між віталізмом як принципом живої
матерії і біонікою як моделлю структурної органіки, яка існує в архітектурі. Ж. Дельоз
називає складкою феномен, що перекладається французькою мовою як „pli”. Спробуємо
описати складання двох реалій – мертвого і живого – як деструктурованого, розбитого,
розчленованого і континуального простору, що має жити, коли з’єднуються реалії двох
типів інтерпретації.
Важливо, що поняття „бароко” у Ж. Дельоза виступає певною метафорою. Бароко
тут є своєрідним метаморфозом надмірного живого на відміну від гармонійного і
мертвого [3]. Цікаво, що принцип вигнутої лінії, яка вживлюється Вьольфліним у
контекст простору бароко, Дельоз трансформує на Всесвіт. „Всесвіт вигинається
подібно трьом фундаментальним поняттям: мінливості та текучості матерії,
еластичності тіл і принципу пружини” [3; 9].
Розшукується „лабіринт матерії”, де виникають нові моделі, які дають можливість
побачити всесвіт, що нагадують певні хвилеподібні лінії. Все це не могло не
приваблювати архітекторів. Нелінійні дизайн-об’єкти архітектури виникають якраз на
межі парадигми гармонійного і деструктивного. Важливо, що Лейбніц, до якого
звертається Ж. Дельоз, інтерпретується як певна запорука гармонії. Передусталена
гармонія Лейбніца як монадність стає образом своєрідного бачення живого
пульсуючого простору матерії, яку він пов’язує зі складкою. Ж. Дельоз пише: „Тепер
під матерією-складкою можна розуміти матерію-час, чиї феномени подібні до шумних
вибухів безкінечної кількості духовних аркебуз. І також тут ми знов починаємо розуміти
про спорідненість матерії і життя в тій мірі, в якій ця „м’язова” концепція матерії, що
скрізь здійснює механізм пружини. Посилаючись на розширення світла і „світловий
вибух”, надаючи тваринним духам еластичну і вибухаючу субстанцію, Лейбніц
повертається спиною до картезіанства і дотикається до традицій Ван Гельмонта, який
захоплювався дослідами Бойля. Точніше, якщо розглядати як протистоїть згинання,
розгинання та інше – це означає напруженість і розслабленість, звуженість і
розширеність, зжимання і вибух (а не згущення або розріджування, що має під собою
пустку)” [3; 13].
Можна стверджувати, що Ж. Дельоз дуже близький до Альбрехта Дюрера, який
намагався знайти дихотомію в гармонії, яку він пов’язує з пропорцією [5]. Але розшук
саме такої всезагальної і разом образної констеляції, де матерія-складка, матерія-час
розуміється як просторовий візерунок, просторовий вибух, дає можливість розчинити
цей простір, а потім говорити про його гнучкість, лабіринтоподібність, що дає йому
можливість вібрувати і створювати організмічні акти.
Така простота інтеріоризації, де організм вписується в складку, просторовий
лабіринт або машину як механодетерміністску означеність складки, дає можливість
архітекторам перейти від філософських імплікацій до образних інсталяцій,
трансформацій того простору, який Ж. Дельоз означив як барочний або як принцип
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ДИЗАЙНІ
У статті подано аналіз застосування принципів біоніки та віталізму в
контексті формотвореннь архітектурного дизайну. Визначаються концепти мови
архітектури постмодернізму останніх десятиліть, що сформувалася під впливом
філософських робіт Ж. Дельоза.
Ключові слова: архітектура, дизайн, деконструкція, віталізм, біоніка.
В статье дается анализ применения принципов бионики и витализма в
контексте формотворчества архитектурного дизайна. Определяются концепты
языка архитектуры постмодернизма последних десятил етий, которые
формующая под воздействием философских работ Ж. Делеза.
Ключевые слова: архитектура, дизайн, деконструкция, витализм, бионика.
The article contains the analysis of application of bionic principles and vitalism,
that are given in the context of architectural design formcreation. Concepts of language
of architecture in the postmodernism of the last decades, that were formed under the
influence of philosophical works of G.Deleuze, are determined.
Key words: architecture, design, deconstruction, vitalism, bionics.
Актуальність проблеми полягає в тому, щоб визначити пріоритети застосування
принципів біоніки в архітектурному дизайні. Цій проблемі присвячені дослідження
І. Азізян, І. Добріциної, Ж. Дельоза, Г. Ліна та ін., адже проблема мало висвітлена в
контексті архітектурного дизайну.
Мета статті: визначити пріоритети застосування принципів біоніки та віталізму в
архітектурному дизайні.
Термін „біоніка” належить архітектурній практиці, а „віталізм” є характеристикою
загальнофілософського, культурологічного напряму досліджень. Означення віталізму
як біоніки є проблема орієнтації на живі системи як моделюючий принцип у контексті
їх визначеності структурами рослинного типу, що є одним із характерних моделюючих
принципів архітектурної гармонії [6]. Гармонія утворюється як наслідування віталізму
в конструкції рослинних систем, що своєрідним чином відбувається в розгортанні цих
систем у просторі архітектури, їх моделюванні. Це особливо стосується великих башт
і взагалі всієї архітектури, що пов’язана з інтенсивною метрикою – зростанням об’ємів
вгору, бо саме рослини виборюють вертикалізм у складному протиріччі достатньо
хиткого субстрату своєї побудови і органічної конструкції, яка цей субстрат піднімає
над землею.
Важливо, що мова архітектури постмодернізму останніх десятиліть сформувалася
під впливом філософських робіт Ж. Дельоза. Спробуємо звернутися до його останньої
роботи „Лейбніц, складка і бароко” і інтерпретувати дефініції автора в контексті знахідок
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Лайнери компанії Carribean Princess, Dawn Princess, Emerald Princess та інші Princess
пропонують стандартні для цього класу розваги, а серед розважальних програм програми
для дітей, музичні шоу, жива музика, дискотеки, театр. Схожою є атрактивна насиченість
на лайнерах круїзної компанії Pullmantur Cruises, причому навіть на чотиризіркових.
Наприклад, на лайнерах кампанії Sovereign і Empress представлена розгалужена
інфраструктура розваг і відпочинку: 2 відкритих басейни, критий басейн, 4 джакузі,
солярій на відкритих палубах. Тренажерний зал, стіна для скелелазіння, настільний теніс,
бігова доріжка на відкритій палубі, SPA-центр, салон краси, перукарня, казино, театр,
дискотека, нічний клуб, кімната для гри в карти, Інтернет-кафе, торговий центр,
конференц-зала. Для дітей передбачено 3 міні-клуби, дискотека, ігрові автомати. Лайнер
цієї ж компанії Empress пропонує для туристів тренажерний зал, стіну для скелелазіння,
настільний теніс, міні-гольф, бігову доріжку, SPA-центр, салон краси, перукарня, казино,
театр, нічний клуб, дискотека, кімната для гри в карти, бібліотека, Інтернет-кафе.
Інфраструктура рекреації представлена двома відкритими басейнами, трьома джакузі,
солярієм на відкритих палубах. Для дітей – міні-клуб (з 2 до 17 років), басейн, мінідиско, ігрові автомати.
Свою інфраструктуру відпочинку і розваг мають і круїзні лайнери кампанії Costa
Cruises, які в цілому позиціюються як лайнери для відпочинку і рекреації. Її
особливістю, зокрема, є ексклюзивний дизайн.
Так, Costa Victoria вітальні прикрашені унікальними творами мистецтва, на Costa
Classica елегантні номери, прикрашені скульптурою Арнальдо Помодоро, на Costa
Atlantica палуби лайнера оформлені фото зі зйомок фільму Федеріко Фелліні “Dolce
Vita” і замальовками до фильму художника Міло Манара. На борту знаходиться Caffе
Florian у вигляді точної копії знаменитого кафе на площі Святого Марка в Венеції. На
Costa Europa – ціла колекція творів мистецтва – від античних до робіт фламандських
художникоі, а також китайскі бронзові скульптури і корабельна гармата ХVII ст. Для
Costa Magica Accademia di Brera в Мілані створила серію творів мистецтва, якими
прикрашені сходи і каюти лайнера. Мають свої родзинки розважальної інфраструктури
і окремі лайнери компанії. На Costa Victoria пропонуються планетарій і унікальна
Concorde Plaza, оточена скляними стінами з видом на море, що оживає вечорами
завдяки живій музиці і танцям.
На Costa Classica особливістю є панелі дизайнера Джорджіо Крістіні на стінах
ресторану Tivoli, зображення на яких – краєвиди європейських міст, італійські
ландшафти – змінюються кожен вечір, а на Costa Romantica є капличка для людей з
відповідними потребами. Costa Fortuna позиціюється як найбільш комфортабельний і
вишуканий лайнер компанії, який успадковав кращі традиції відомих італійських лайнерів
минулого: Vulcania, Conte di Savoia, Raffaello. Крім типової для лайнерів цього класу
інфраструктури розваг, що включає басейни, один з яких знаходиться на кормі, на Costa
Serena традиційною є анімаційна програма "Римський вечір", учасники якого
переодягаються до вечері у римські тоги.
Costa Concordia позиціювався як лайнер для оздоровчого відпочинку.
Розрахований на 3780 пасажирів, він пропонував розгалужену інфраструктуру відпочинку
і розваг.
Компанія MSС Cruises робить з наголос на рекреативній складовій, що
забезпечується відповідною інфраструктурою. Так, її лайнер MSC Orchestra як
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рекреаційно-роважальну складову свого сервісу пропонує заняття фітнесом і
розслабляючі SPA-процедури; величезну кількість розваг нон-стоп і шоу на будь-який
смак. Лайнер компанії Armonia крім стандартної інфраструктури розваг, оздоблений
SPA-центром Atlantica, який пропонує численні процедури з релаксації. Новий лайнер
MSC Cruises – MSC Fantasia позиціється як лайнер нового покоління: ЕКО-лайнер. Він
забезпечений технологіями, здатними захищати навколишнє природне середовище. Крім
цього – численні розваги, сере яких кімната для гри у карти, стимулятори гонок формули 1,
казино, нічні клуби, театр, кінотеатр тощо.
Компанія Hurtigruten позиціонує за іншою ознакою: вона пропонує унікальну
подорож на криголомі MS Fram.
Лайнер компанії Norvegian Cruises Line (NCL) Norwegian Epic був спущений на
воду у червні 2010 р. Norwegian Epic втілює в собі усе найкраще, що було досягнуто
цією компанією за останні роки. Концепція компанії – «Freestyle Cruising» – «Круїзи у
вільному стилі» – дає туристам можливість відпочивати так, як хочеться, на борту
"дозволено усе". Ніяких розкладів, обідніх змін, не кажучи вже про вечірню форму
одягу за вечерею. Norwegian Epic позиціонується як лайнер майбутнього, лайнер, де
кількість технічних новинок перевищила усі ймовірні межі. На лайнері туристам
пропонується неймовірний вибір розважальних послуг, яких немає ні на жодному іншому
круїзному кораблі цього класу.
У «Преміум» сегменті круїзного туризму також важливою складовою виступає
культурно-розважальна програма та інфраструктура розваг та відпочинку. Так, круїзна
компанія Azamara Cruises позиціонує свої лайнери: Azamara Journey і Azamara Quest як
плавучі SPA-центри, як лайнери відпочинку і релаксації. На обох лайнерах свої послуги
пропонує «AstraSpa» на рівні кращих світових SPA-центрів. Набір пропозицій:
акупунктура, мікродермабразія, косметологія.
Круїзи класу Преміум пропонує круїзна компанія Celebrity Cruises. Зазвичай,
лайнери Celebrity – Celebrity Constellation, Celebrity Equinox, Celebrity Galaxy, Celebrity
Infinity, Celebrity Mercury, Celebrity Solstice, Celebrity Millennium, Celebrity Summit –
мають 3 басейни, у тому числі із гідромасажем, 4 джакузі, SPA-центри з великим
вибором процедур, фітнес-центри, численні бари, ресторани, казино, клуби, спортивні
майданчики, кімнати для гри у карти, галереї бутиків, театри, сигарні клуби тощо.
Окремо позиціонуєтся Celebrity Solstice – найбільший лайнер Преміум-класу. На
ньому вперше була реалізована концепція «Клаптик живої природи на борту», зокрема,
втілена у справжньому зеленому газоні площею понад 2000 кв.м., на якій розміщується
"The Lawn Club", до зеленої зони також входять патіо, в якому можна випити кави, і
навіть майстерня склодувів. Проводяться унікальні розважальні шоу за участю
склодувів. До послуг туристів також ціла палуба велнесу з басейнами, джакузі, фітнесцентром і розкішним аква-спа, аркада відео-ігор, магазини, дитячи клуби, казино, галерея
мистецтв, кімната для гри у карти.
Відрізняється і лайнер Celebrity Xpeditions, розрахований лише на 98 пасажирів.
Ця мега-яхта здійснює морські круїзи до найвіддаленіших і екзотичних куточків земної
кулі. Інфраструктура дозвілля – мініатюрний SPA-центр, який пропонує своїм гостям
великий різновид масажів, відвідування сауни, фітнес-центр.
У сегменті люксового круїзного туризму основним принципом позиціонування є
ексклюзивність пропозиції, зокрема круїзів розкошів. На цей імідж працює передусім
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Отже, без сумніву, М. Вантух – не лише талановитий балетмейстер із величезним
творчим доробком і надзвичайно вагомими заслугами перед Україною. Він є істинним
продовжувачем справи П. Вірського, адже зумів зберегти спадщину геніального
балетмейстера, його неповторний хореографічний почерк у репертуарі найкращого у
світі танцювального ансамблю, і разом з тим, зміг запропонувати нові форми
хореографічного вирішення, викликані вимогою сучасності. Йому треба подякувати,
перш за все, за збережені традиції П. Вірського, розвиток національної хореографії, за
ансамбль, яким він опікується, за виховання підростаючого покоління, існування якого
свідчить про те, що українське хореографічне мистецтво має гідне майбутнє.
Сьогодні Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського
– найкращий у світі. А найголовніше – він ідентифікує українців, як талановиту, духовно
багату націю. Наше завдання – зберегти його самобутність. Бо разом з цим збережемо
ті традиції й унікальні творчі винаходи, які передав усьому хореографічному світу
П. Вірський.
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словами: “Знаешь, если бы Паша жил (маючи на увазі Павла Вірського), сказал бы
тебе “спасибо” – его дело находится в надежных руках!” І. Мойсеєв зауважив, що
М. Вантух зберіг колорит П. Вірського, що його кращі номери залишилися в програмі.
“Нові намагаюсь ставити “під Вірського”, що дуже важко. Раніше для цього приходилось
наступати на горло власній пісні. Правда, тепер інакше працювати не можу: стиль
Вірського у мене вже в крові”, – зізнається Мирослав Михайлович [9].
“Вірський ніколи пасивно не копіював народний танець, хоча досконало знав його
невичерпні багатства. З українського танцювального фольклору, що завжди був
животворним джерелом творчості балетмейстера, він черпав лише окремі рухи й
композиції, лише так звану коротку танцювальну тему, тобто своєрідну пластичну
мелодію і, відштовхуючись від цього, створював широке і вражаюче хореографічне
полотно, неперевершену і самобутню симфонію національного танцю”, — згадує
М. Вантух [5]. Але ці слова можна, без сумніву, спроектувати і на характеристику
творчості й самого Вантуха, бо він перейняв основні принципи творчості Вірського і
сьогодні самовіддано працює на процвітання українського мистецтва і на благо
українського народу.
“Мирослав Вантух вистояв, переміг усіх недругів своїм сильним масштабним
талантом – зберіг Вірського і творить нове національне мистецтво”, – таку високу оцінку
діяльності М. Вантуха дає О. Мельник [7].
Слід зауважити, що заслуга М. Вантуха не лише в тому, що він відновив велику
частину творчої спадщини П. Вірського, а й у тому, що створив нові хореографічні
твори, які слугують зразком для наслідування. За своє творче життя М. Вантух створив
і поставив майже 40 різних за тематикою хореографічних композицій, сюїт, танців,
картин, багато з яких сьогодні складають золотий фонд української хореографії.
Сьогодні в ансамблі всього налічується понад 170 чоловік. Більше 110 – артисти
балету, 30 музикантів, всі інші – обслуга, адміністрація. Та якщо додати хореографічну
школу і студію, то вийде 450 чоловік.
На жаль, Національний ансамбль танцю дуже мало гастролює Україною, а
переважно за кордоном, причому в найпрестижніших залах, при елітарній публіці, тоді
як наші співвітчизники не мають змоги потішити себе цим неперевершеним
мистецтвом. Схвальні рецензії на виступи ансамблю виходять у найбільших газетах
світу. Але через це і виникає проблема, яка дуже хвилює Мирослава Михайловича:
артистів, яких він готує по 15 років, зманюють за кордон. Причина – вища, ніж в Україні,
заробітна плата. Тому, борючись із цим, М.М. Вантух домігся, що з вересня 2004 р.
зарплати артистів Національного колективу істотно підвищили, тож сподівається митець,
відтік кадрів зменшиться. І про ветеранів ансамблю уважний керівник не забуває: за
ініціативи творчого колективу і особистого сприяння М.М. Вантуха був створений Фонд
ім. П. Вірського на підтримку пенсіонерів, які працювали колись у знаменитому
ансамблі. Та не всі можновладці підтримали цей проект, і тепер балетмейстерові
доводиться особисто допомагати ветеранам, які звертаються до нього за допомогою.
М. Вантух впродовж багатьох років очолює Національну хореографічну спілку
України. Систематично проводить Всеукраїнський конкурс ім. П. Вірського, метою
якого є збереження та розвиток українського народного-сценічного танцювального
мистецтва і відкриття нових талантів серед української молоді.
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оздоблення судна, площа кают, зазвичай сьютів із власними балконами, меншою
кількістю пасажирів, індивідуальний підхід до клієнтів і мінімальною регламентацією
організації часу відпочинку на лайнері його пасажирів. Втім, і лайнери класу люкс
використовують анімаційні «родзинки». Так, вітрильник Royal Clipper має скляне дно,
на зразок прогулянкових субмарин, що дозволяє спостерігати за підводним світом під
час усієї подорожі. Також має майданчик, з якого можна займатися водними видами
спорту безпосередньо в морі: катання на водних лижах, дайвінг.
Nautica 5* – лайнер компанії Oceania Cruises, яка спеціалізується на круїзах класу
«Люкс» та вирізняється тим, що пропонує розкішні умови для туристів. Позиціонується
на сегменті «люкс для закоханих та романтиків». Компанія провадить нові стандарти
розкоші, у поєднанні з сегментом для гурманів. Анімаційна програма, зокрема, включає
кулінарну школу – ексклюзивну на круїзних судах. Інфраструктура відпочинку і розваг:
басейн, казино, танцювальна зала, кімната для гри в карти, бібліотека, художня галерея,
торговий центр, 3 джакузі, солярій, бігова доріжка на відкритій палубі, фітнес-центр, SPAцентр, салон краси. Колекція унікальних маршрутів по всьому світу, дводенні стоянки в
багатьох портах, для ознайомлення з культурою, історією і кухнею різних країн.
У шестизіркових лайнерах круїзів класу люкс компанії Crystal Cruises Crystal
Serenity і Crystal Symphony не тільки оздоблення і послуги харчування елітного рівня,
але й розваги: це шоу у бродвейському стилі, казино на лайнерах від знаменитого Caesars
Palace Лас Вегаса, рулетка, «блек-джек», гра в кості, понад 100 ігрових автоматів.
Серед розваг – кабаре, для учасників круїзу організовуються коктейльні вечірки,
танці в клубі, а також безкоштовні курси з навчання грі на фортепіано від Yamaha, курси
іноземних мов, комп’ютерні курси. Свої послуги надають персональні інструктори з
гольфу і міні-гольфу, інструктори з танців, інструктори для дітей та підлітків, їх розваги
під спостереженням інструкторів, лекції по маршруту круїзу, торговельний пасаж класу
люкс, кінотеатр, бібліотека. Фітнес-програми, басейни, джакузі, фітнес-центр з
персональними інструкторами, SPA-салон і салон в стилі фен-шуй із сауною, паровою
лазнею, масажем і SPA процедурами. Уроки йоги, пілатес.
Три шестизіркові лайнери компанії Regent Seven Seas Cruises: Seven Seas Mariner,
Seven Seas Navigator, Seven Seas Voyager мають на своїх бортах дворівневі театри, нічні
клуби, сигарні клуби, казино, ігрові автомати, басейн, джакузі, фітнес-ценри, бігові
доріжки, SPA-салони, салони краси, турецькі лазні, пропонується аромотерапія, масаж,
фітнес-центр, бібліотека.
Підсумовуючи, слід зазначити, що соціокультурна анімація в морському круїзному
туризмі становить ознаку, за якою відбувається сегментація круїзних турів в середині
цінових категорій: і круїзи класу Стандарт, і класу Преміум, і класу Люкс
диференціюються значною мірою і за розважально-дозвіллєвою складовою своїх
сегментів. Конкурентна перевага всередині них часто досягається саме за рахунок певної
унікальної розваги: чи то льодового майданчика, чи то кулінарної школи, чи то шоу
склодувів тощо. Останнім часом позиціонування пропозицій у морському круїзному
туризмі відбувається саме за рахунок збільшення номенклатури розваг і розширення
соціокультурних анімаційних програм. Тому подальші наукові пошуки в цьому напрямі
будуть присвячені пошукам шляхів вирішення проблем культури сервісу в круїзному
туризмі.
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– завжди залишається незмінним. Блискучий балетмейстер-постановник, Мирослав
Михайлович поєднує досвід педагога-вихователя і глибокі знання народних традицій
та обрядів, якості талановитого організатора і позицію громадянина незалежної держави.
Тільки завдяки такому поєднанню людських і професійних якостей, очолюваний ним
уже понад 20 років Ансамбль ім. Вірського став візитною карткою українського
мистецтва, танцювальним колективом номер один у Європі і, можливо, в усьому світі.
У роботі Вантух використовує методику Вірського. Та ж вимогливість до себе і
інших, дотримання дисципліни. Під час репетиції практикує метод Вірського, який
полягає у тому, що ансамбль танцює без музики. “Це перевірка так званого внутрішнього
ритму. Уявіть, наскільки злагоджено повинен працювати колектив, щоб відчувати ритм,
як єдиний організм!”, – ділиться досвідом хореограф.
Фаховий рівень артистів Національного ансамблю танцю України імені П. Вірського
дуже високий, але до 2002 р. оцінювала його держава мізерними зарплатами. То ж не
дивно, що з 1991 р. багато талановитих танцівників залишались після гастролей за
кордоном. За період з 1991 до 2002 рр. ансамбль покинуло 137 здібних виконавців.
Занепокоєний такою тенденцією, передбачливий художній керівник зрозумів, що
потрібно при колективі організувати хореографічну школу. Так, у 1991 р. розпочала
свою діяльність створена М.М. Вантухом дитяча хореографічна школа, де навчається
понад 200 обдарованих дітей. Директором школи є дружина Мирослава Михайловича,
народна артистка України В.В. Вантух. Валентина Володимирівна – вихованка М.М. Вантуха,
танцювала в “Юності”. За 15 років педагогічний колектив школи, до складу якого
входять народні, заслужені артисти України, під керівництвом В.В. Вантух домігся
значних успіхів. Учні школи стали переможцями багатьох престижних міжнародних
фестивалів з народної дитячої хореографії, взяли участь у багатьох концертах як в
Україні, так і далеко за її межами, разом з ансамблем побували на гастролях у Німеччині,
Данії, Іспанії, Франції, Португалії, Італії, Австрії, Люксембурзі і багатьох інших країнах
світу.
Закінчивши восьмирічну школу, юнаки та дівчата також за конкурсом вступають
до студії (створеної Вірським у 1962 р.), де навчаються ще 2 роки, отже, загалом процес
підготовки артиста ансамблю триває 12 років. І коли вони ще три-чотири роки, тоді
стають танцівниками високого класу. До слова, у світі немає жодного аналогу, щоб
ансамбль мав триступінчату освіту в надрах свого колективу. Виняток – Національний
ансамбль танцю України ім. П. Вірського, де артистів готують безпосередньо в своїх
стінах. Система трьохступеневої освіти з 6-тирічного віку (школа-студія-ансамбль)
дає такий рівень танцювальної культури, який важко опанувати де-небудь артистовіпрофесіоналу.
Варто зазначити, що крилата фраза П.П. Вірського “Танцюй характер героя, а не
хореографічний малюнок” стала одним із основних принципів творчості М.М. Вантуха.
І цьому він навчає своїх вихованців. Саме тому своєрідна манера виконання танцівників
ансамблю завжди витончена, особлива увага приділяється саме артистизму.
Дуже пам’ятною є для Мирослава Михайловича зустріч із відомим
балетмейстером Ігорем Мойсеєвим. Ансамбль танцю ім. Вірського працював свій
концерт у залі імені Чайковського. Концерт пройшов з величезним успіхом. Був у залі
і знаменитий Мойсеєв. Після концерту Ігор Олександрович підійшов до Вантуха зі
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Ансамбль танцю ім. Павла Вірського академічний, а не фольклорний. Але всі
хореографічні композиції у постановках і П. Вірського, і М. Вантуха пройняті
національним духом.
Варто зазначити, що коли М. Вантух очолив Ансамбль танцю, спочатку перед ним
ставили завдання – не створювати нових номерів, а лиш зберегти постановки Вірського.
Але ж одна справа зберігати творчу спадщину видатного балетмейстера, інша – зробити
з художнього колективу музей із застиглими експонатами. М. Вантух аргументував
тодішньому керівництву, артистам: “Коли показувати одне і те ж, то це набридне не
тільки глядачам, а й навіть вам. Якщо традицію не розвивати, то вона неодмінно стає
догмою…”.
Першою роботою балетмейстера в ансамблі імені П. Вірського стала
хореографічна композиція “Карпати”: в ній помітний своєрідний стиль митця, який зумів
цікаво інтерпретувати народні обряди, вдаючись до сучасних лексичних хореографічних
засобів.
Оригінальністю позначені також його роботи – чоловічий український “Танець із
бубнами”, обрядовий танець “Літа молодії”, “Волинські візерунки”, “Гуцульська
рапсодія”. Ніжністю і жіночністю виділяється дівочий танець “Козачок”,
експресивністю і нестримністю – “Циганський танець”.
Увібрала в себе усю красу національного багатства композиція “Україно, моя
Україно”, яка стала візитівкою ансамблю. Ця композиція не відзначається особливою
технікою, якимись хореографічними трюками, та коли в 2003 р. ансамбль гастролював
у Японії, публіка у цій країні і цей номер сприймала дуже тепло, аплодуючи по 8–10
разів впродовж танцю. І на кожен український уклін ансамблю японці відповідали
аплодисментами, чого не траплялося в інших країнах.
У 2001 р. ансамбль запросили виступати на прийомі, присвяченому відкриттю
турніру з тенісу, в Монте-Карло. Принц Альберт після виступу українських артистів
сказав Вантуху: “Я знаю, що в вашій країні є економічні проблеми. Але якщо у вашого
народу така висока культура, ви обов’язково впораєтесь з труднощами. Бачите, – він
вказав пальцем, – ці ситі мільйонери стоячи аплодують у цій залі вдруге. Першого разу
– коли під час її відкриття співав Лучано Паворотті, і ось зараз – на виступі вашого
колективу!”.
Далеко за межами України, майже в 50 державах земної кулі виступав Національний
ансамбль танцю – як посланець миру та дружби, носій рідної культури, як свідчення
високого художнього та виконавського рівня української хореографії. Гастролі
ансамблю Вірського завжди супроводжуються захопленими відгуками іноземної преси.
Після гастролей ансамблю у США вийшла стаття в “THE NEW YORK TIMES”, у якій
відома журналістка Г. Кісельгоф написала: “В Ансамблі Вірського танцює сорок
Нуреєвих” (це про чоловічий склад колективу, який тоді виступав) [13].
За останні роки у творчому складі ансамблю відбулися значні зміни. Його склад
поповнився молодими здібними виконавцями. Тому талановитий балетмейстер і педагог
Мирослав Вантух прикладає багато зусиль для згуртованості творчого колективу,
активно працює з молоддю, розвиває і примножує традиції, закладені Павлом Вірським.
При цьому, його художнє кредо – вірність історичним традиціям українського народу
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У статі розглянуто результати соціологічного опитування користувачів
обласних універсальних наукових бібліотек. Проаналізована діяльність обласних
універсальних наукових бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб
користувачів в умовах формування національно-культурного, інформаційного
суспільства.
Ключові слова: обласна універсальна наукова бібліотека, користувач,
інформаційні потреби, комп’ютерні технології (Інтернет).
В статье рассмотрены итоги социологического опроса пользователей
областных универсальных научных библиотек Украины. Проанализирована
деятельность областных универсальных научных библиотек по обеспечению
информационных потребностей пользователей в условиях формирования
национально-культурного, информационного общества.
Ключевые слова: областная универсальная научная библиотека, пользователь,
информационные потребности, компьютерные технологи (Интернет).
The results of the sociological questioning of users are considered. The activity of
region universal scientific libraries of Ukraine on providing information needs of users
in the conditions of formation national-cultural, information society are analyzed.
Key words: region universal scientific library, user; information need; information
resources of Internet.
Сучасна бібліотека – це інформаційний, рекреаційний і культурний центр, який
забезпечує умови для освіти, навчання, відпочинку громадян, сприяє соціальноекономічному та культурному розвитку населення. Суспільне призначення бібліотек
полягає у постійному збиранні, впорядкуванні, зберіганні та надані в користування
інформаційного ресурсу на різних видах носіїв з метою забезпечення інформаційних
потреб читачів. Адже суспільство розвивається, змінюється, ставлячи перед
бібліотеками нові, сучасні завдання, на які бібліотека повинна оперативно реагувати
як в теоретичному, так і в практичному плані.
У своїй діяльності бібліотеки керуються Законами України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу» [2], «Про інформацію» [3], «Про культуру» [1], які утверджують
бібліотеку як суб’єкт діяльності у сфері культури, основними завданнями якого є
надання можливості громадянам вільно користуватися бібліотечними фондами з метою
систематичного підвищення культури суспільства. Як суб’єкт соціокультурної
діяльності, бібліотека виступає соціальним і культурним інститутом, який поруч з
традиційними функціями збирання і збереження документів забезпечує реалізацію прав
громадян на знання, освіту, користування культурними цінностями, інформацією.
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Адже, як ствреджує директор Національної Парламентської бібліотеки України
Т. Вилегжаніна, «для публічних бібліотек основними завданнями є популяризація
вітчизняної книги, сприяння розвитку інформаційного, культурного, освітнього
потенціалу української нації» [5; 6].
Бібліотеки як системні складові соціокультурної інфраструктури формують
навколо себе культурне та інформаційно-комунікативне середовище, створюють нові
види сервісу для більш якісного та оперативного обслуговування населення,
приділяють значну увагу національній культурі та займають ведучі позиції в
інформаційному просторі свого регіону. Отже, бібліотеки є ефективною ланкою між
глобальними масивами інформації та інформаційними потребами сучасних користувачів.
Важливим чинником є соціологічні дослідження діяльності бібліотек, що
дозволяють виявити рівень та потенціал бібліотек, побачити проблеми, які потребують
вирішення та визначити місце бібліотеки серед інших закладів соціокультурної сфери
відповідно до сучасних інформаційних потреб користувачів. Адже соціально-економічні
перетворення, що відбуваються в Україні, процеси глобальної інформатизації,
прискорений розвиток засобів масової комунікації, як зазначає В. Горовий [6],
позначаються на діяльності бібліотек, їх функціонуванні, мають прямий вплив на
характер і зміст запитів, склад користувачів бібліотек і комплектування фондів.
Аналіз звітів ОУНБ останніх років свідчить, що бібліотеки продовжують активно
досліджувати ІП свого користувача та реалізовувати шляхи вдосконалення своєї
діяльності по їх забезпеченню [7]. Об’єктом досліджень у бібліотеках є користувач,
тематика його інформаційних запитів, відповідність їм бібліотечних послуг тощо. Значні
зміни, пов’язані з комп’ютерними технологіями, які відбулися з кінця 90-х рр. ХХ ст. та
перше десятиліття ХХІ ст. змінили ІП користувачів, активізували їх звернення до
бібліотечних установ. Водночас проаналізовані розвідки довели різнобічність їх потреб.
Особливо це стосується у застосуванні такого засобу саморозвитку, як читання, що на
сьогодні ще залишається справою суто особистісною.
Хто ж такий сучасний користувач? Наскільки задоволений він рівнем забезпечення
своїх ІП? Які зміни відбулися за два десятиліття у структурі ІП користувачів? У 2010 р.
кафедрою книгознавства і бібліотекознавства, за сприянням співробітників науководослідного відділу НПБУ було проведено соціологічне дослідження «Задоволення
інформаційних потреб користувачів ОУНБ» на базі чотирьох обласних універсальних
бібліотек різних регіонів України – Донецької, Житомирської, Львівської та Черкаської
ОУНБ. Метою дослідження було показати узагальнений портрет сучасних користувачів
обласної бібліотеки; виявлення їхніх інформаційних потреб та сучасних засобів їх
забезпечення у процесі бібліотечного обслуговування. Адже базові бібліотеки
знаходяться в різних економіко-географічних зонах (Захід, Центр, Схід), які
відрізняються кількістю населення, економічним розвитком, науковим і культурним
потенціалом. Опитування проводилося у формі анкетувння та інтервю. Об’єктом
дослідження були користувачі кожної базової ОУНБ та її бібліотечні працівники.
У процесі дослідження передбачалось виявити склад користувачів ОУНБ за
соціально-демографічними та соціально-професійними характеристиками; структуру
їх інформаційних потреб; використовувані джерела вибору літератури; якими відділами
ОУНБ вони користуються найчастіше; література яких галузей найбільше цікавить;
улюблений письменник, улюблена книга; рівень задоволення обслуговуванням в ОУНБ;
використання електронного каталогу, а також пропозиції щодо поліпшення
обслуговування читачів, мотиви звернення до бібліотеки та її місце в системі інших
бібліотечних та інформаційних установ міста.

реорганізований в ансамбль пісні і танцю України. У жовтні 1951 року, після Декади
українського мистецтва і літератури у Москві, він був знову реорганізований у
Державний ансамбль танцю України. Організатором і беззмінним керівником ансамблю
з 1955 по 1975 роки був народний артист СРСР, Лауреат Державної премії СРСР, Лауреат
Державної премії України ім. Т.Шевченка – Павло Вірський.
Спираючись на народні національні традиції, П. Вірський створив більше п’яти
концертних програм, до яких увійшли яскраві хореографічні композиції “Ми з України”,
“Ляльки”, “Моряки”, ”Гопак”, “Сестри”, “Чумацькі радощі”, “Ой, під вишнею”, “Повзунець”,
“Подоляночка”, “Про що верба плаче”, “Запорожці”, “Ми пам’ятаємо!” та ін.
Добре знаючи і використовуючи народні традиції, П. Вірський умів майстерно і
органічно відтворювати мову сценічної хореографії.
Аналізуючи сьогодні діяльність і репертуар ансамблю, можна без перебільшення
зазначити, що цей колектив зберіг традиції, закладені Павлом Вірським, і постійно
пропонує сьогодні нові форми хореографічного та композиційного вирішення,
знаходиться у творчому пошуку нових тенденцій розвитку народно-сценічного
танцювального мистецтва.
Реформаторський крок Павла Вірського щодо поєднання класичного танцю з
народним значно підвищив професійний рівень виконавства. Проте він розумів, що
трансформуючись у сценічне мистецтво, народний танець втрачає такі ознаки як
імпровізаційність та натуральність. Постановки Павла Вірського – це втілення його
задуму, вияв індивідуального художнього стилю. П. Вірський відчував час і його стиль
відповідав історичному періоду, в якому він працював. Саме працюючи з танцювальним
колективом, Вірський творив свій особливий і неповторний стиль, поставивши перед
артистами балету високі вимоги щодо техніки виконання рухів та комбінацій. Як зазначає
В. Литвиненко, «П. Вірському потрібні були танцівники-актори особливої типажності.
Йому недостатньо було зовнішньої дії, тобто зовнішньої типажності, йому необхідна
була типажність духовна, притаманна виконавцям хореографічних партій у композиціях
«Чумацькі радощі», «Ляльки», «Шевчики», «Чумарочки», «Подоляночки» та ін.» [14; 35].
У танцях Павла Павловича всі артисти танцювали не лише ногами, а всім корпусом.
Кожен рух – дуже виразний, театральний. Велике значення реформатор українського
танцю надавав артистизму виконавців. Усього цього вже десятки років і намагається
досягати в своїй роботі з танцівниками Національного заслуженого академічного
ансамблю танцю України ім. П. Вірського Мирослав Михайлович Вантух.
Вантух вчився у Вірського всього, що тільки можна було взяти для себе. Такі
постановки П. Вірського, як “Ми з України”, “Про що верба плаче”, “Подоляночка”,
“Рукодільниці”, “Чумацькі радощі”, “Запорожці”, “Червона калина”, “Гопак”,
“Повзунець”, “Ляльки”, “На кукурудзяному полі”, “Карпатські лісоруби”, “Ой, під
вишнею” істотно вплинули на формування творчої особистості Мирослава Вантуха,
виховали в ньому відчуття тонкощів сюжету, розуміння і правильне вирішення елементів
драматургії.
Під керівництвом М. Вантуха відновлено більше 10 номерів із творчого доробку
П. Вірського. “Ми з України”, “Про що верба плаче”, “Подоляночка”, “Рукодільниці”,
“Моряки”, “Запорожці”, “Гопак”, “Ляльки” та інші шедеври П. Вірського завдяки
М. Вантуху сьогодні знає цілий світ.
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СУЧАСНИЙ КОРИСТУВАЧ ОУНБ: ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ
(за результатами соціологічного дослідження)

Бігус О. О.,
кандидат мистецтвознавства, доцент
Київського національного університету культури і мистецтв

Аудиторія користувачів досліджувалася за соціально-демографічними ознаками
(стать, вік, освіта, професія) та інтенсивністю відвідувань. За результатами анкетування
серед опитуваних переважають користувачі жіночої статі – 65 %. Молодь, яка
навчається і працює, становить 48 %, користувачі різнопланової професійної діяльності
42 %, пенсійного віку понад 60 років (хоча половина з них ще займається професійною
діяльністю) – 10%. Найбільш чисельною групою є користувачі віком від 18 до 21
років – 32 %; від 22 до 30 років – 22,75%; від 31 до 45 років – 15,25 %; від 46 до 60
років – 18,5 %; більше 60 років – 6,5 %. Досить високий їх освітній рівень, зокрема з
вищою освітою – 45,5 %, базовою вищою – 19 %, середньою спеціальною – 53 %,
середньою – 14,75 %.
Аналіз складу респондентів за соціально-професійною ознакою показав його
різноманітність. Переважну більшість складають студенти та учні – 30,2 %; працівники
освіти та культури – 25 %; бухгалтери та економісти – 7,25%, інженерно-технічні
працівники – 5,75 %; юристи – 1,25 %; науковці – 3,25 %; робітники, медики, фахівці
сільського господарства, сфери обслуговування, службовці, ті, хто не працюють – по
4,7 %; пенсіонери – 3,75 %.
Контингент користувачів складають фахівці, які працюють у різних галузях
виробництва та гуманітарної сфери: машинобудуванні, хімічній промисловості,
транспорті, закладах культури і освіти, охорони здоров’я, торгівлі, будівництві,
банківських, юридичних установах та фірмах. Серед опитаних респондентів також були:
актриса драматичного театру – Житомирська ОУНБ; заслужена артистка України –
Донецька ОУНБ; 15 кандидатів наук, з яких: у Житомирській ОУНБ – 2, Донецькій – 4;
Львівській – 4; Черкаській – 5.
Більшість респондентів базових бібліотек є постійними користувачами, що
свідчить про сталий контингент. Так, було виявлено, що читачі, які користуються
послугами ОУНБ понад 10 років, становлять – 32%; від 3 до 10 років – 27,5 %; від 1
до 3 років – 26,25%; менше 1 року – 13,75%. Серед користувачів, які відвідують
бібліотеку від 1 до 3 років, переважає студентська молодь.
Під час дослідження була виявлена оцінка користувачами існуючої системи
обслуговування в базових ОУНБ. Вивчення мотивів звернення користувачів до бібліотек
несе певну інформацію про їх інформаційні потреби. Більшість користувачів
звертаються до ОУНБ метою одержання конкретної книги – 58 % (у 1990 р. – 90 %),
основним мотивом для пошуку яких, виступають потреби навчання – 48 % (1990 р. –
42-46 %). Друге місце займають мотиви самоосвіти – 38 % (1990 р. – 45 %) і
професійній діяльності – 33 %, науковій роботі віддали перевагу 23 % (1990 р. – 20%).
Досить вагоме місце у мотивах звернення до ОУНБ має повнота її фондів, про що
відзначили 54,5 % опитувани; бажання одержати інформацію про нову літературу за темою,
яка цікавить – 43 %; можливість скористатися ресурсами мережі Інтернет – 17 %; дозвілля
та відвідування масових заходів відмічено в усіх ОУНБ – відповідно 8 і 12,5 % (у
1990 р. – 4–6 %).
Бібліотеки приваблюють користувачів уважним ставленням (47 %), оперативним
обслуговуванням (34 %) та задоволенням їхніх інформаційних потреб завдяки
універсальності фонду і його повноти (55 %), наявності спеціалізованих читальних залів
і відділів (44 %), можливості одержання різноманітних довідок (20 %), зручним режимом
роботи чи знаходженням неподалік від місця проживання або навчання (24 %). Краєзнавча
діяльність бібліотек залишається тим видом роботи, що приваблює сучасного
користувача – 12 %.

ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ
ЗАСЛУЖЕНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ АНСАМБЛІ ТАНЦЮ
УКРАЇНИ ІМ. ПАВЛА ВІРСЬКОГО
У статті мова йде про діяльність Національного заслуженого академічного
ансамблю танцю України ім. П. Вірського, про творчий доробок його
балетмейстерів П. Вірського і М. Вантуха, про збереження традицій та
запровадження новаторства на сучасному етапі функціонування колективу.
Ключові слова: ансамбль, танець, народно-сценічний танець, народно-сценічна
хореографія, балетмейстер.
В статье отображены деятельность Национального заслуженного
академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского, творческие наработки
его балетмейстеров П. Вирского и М. Вантуха, идет речь о сохранении традиций
и внедрении новаторства на современном этапе функционирования коллектива.
Ключевые слова: ансамбль, танец, народно-сценический танец, народносценическая хореография, балетмейстер.
In the article it is said about activity of the National Honoured academic dance
group of Ukraine by Pavlo Virskyi, about creative masterpiece of its choreographers P.
Virskyi and M. Vantukh, about keeping traditions and introduction of innovations in
modern life of this ensemble.
Key words: ensemble, dance, folk-scenic dance, folk-scenic choreography,
choreographer.
Національна хореографічна культура України завжди була і залишається одним із
найпотужніших пластів духовного багатства українців. Воно розвивалося,
збагачувалося, видозмінювалося, набувало нових форм, але ніколи не втрачало своєї
неповторності, краси і різноманіття. Не зник до нього інтерес і сьогодні, незважаючи
на появу модних танцювальних тенденцій, запозичених із закордону. Адже народний
танець, як і народна пісня, є атрибутом, який ідентифікує той чи інший народ, зберігає
в собі генетичний код нації. Тому збереження національної культури, мови, традицій
народу – означає збереження, власне, й самого народу.
Проблемі українського народного танцю присвятили дослідження такі науковці:
В. Верховиця, А. Гуменюк, К. Василенко, К. Балог, В. Кокуленко, Р. Гарасимчук,
К. Кіндер, В. Шкоріненко, О. Бойко, В. Литвиненко та ін.
Без сумніву, основним носієм національних хореографічних традицій, їх незмінним
хранителем впродовж вже понад семи десятків років є Національний заслужений
академічний ансамбль танцю України ім. П. Вірського, заснований П. Вірським і
М. Болотовим 1937 року і відомий сьогодні на весь світ. 1940 р. колектив був
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Аналіз структури читацьких запитів показав, що переважна більшість опитаних
задовольняють свої інформаційні потреби в ОУНБ. Діапазон і сталість потреб в
інформації залежать від того, яка частина інформаційного потоку відома користувачам:
каталоги і картотеки становлять найбільший показник використовуваних джерел вибору
літератури – 67,5 %; до консультацій бібліотекаря, бібліографа звертаються 48%
респондентів. Довідково-бібліографічний відділ відвідують 22,5 %, з яких активні
користувачі Житомирської ОУНБ становлять 6,5 % та Черкаської ОУНБ (7,75 %). Було
з’ясовано, що для задоволення своїх інформаційних потреб опитувані (в т.ч. студенти,
викладачі, науковці) поряд з послугами ОУНБ, відвідують бібліотеки вишів, в яких
навчаються чи працюють, шкільні, наукові медичні, науково-технічні бібліотеки,
книжкові магазини та архіви.
Процеси національного відродження, підвищення інтересу до національної
культури знайшли своє відображення у ІП і процесах читання користувачів. До
української літератури звертаються – 37,5 %, російської – 36 %, зарубіжної – 35 %
респондентів. У Донецькій ОУНБ перевага надається класичній і сучасній російській
літературі – 10%, у той час, як серед ІП користувачів українська література складає –
2%, зарубіжна – 8,5 %.
Слід підкреслити, що не було виявлено жодної анкети, в якій би не називалися
російські чи зарубіжні письменники і поети. Серед улюблених класичних і сучасних
українських авторів найчастіше було названо твори Ю. Андруховича, І. Багряного,
В. Барки «Жовтий князь», О. Гончара «Собор», О. Забужко, П. Загребельного, І. Карпи,
І. Карпенко-Карого, Л. Костенко, І. Котляревського «Енеїда», Є. Кононенко «Імітація»,
П. Куліша «Чорна рада», М. Матіос «Солодка Даруся», П. Мирного «Повія»,
М. Павленко «Як дожити до ста», Лесю Романчук «Чотири дороги на зустріч», О. Теліги,
У. Самчука «Марія», В. Симоненка, Г. Сковороди, М. Стельмаха, І. Франка, Лесі
Українки «Лісова пісня», Т. Шевченка «Кобзар».
Дещо більше відмічено у анкетах опитуваних творів російських письменників і поетів:
Б. Акуніна, М. Арбатової, А. Ахматової, А. Буніна, О. Блока, М. Булгакова «Майстер і
Маргарита», М. Гоголя, Ф.Достоєвського «Злочин і кара», «Ідіот», Д. Донцової, С. Єсеніна,
В. Маяковського, В. Набокова, В. Пікуля, О. Пушкіна, В. Рибакова, Л. Толстого «Війна і
мир», І. Тургенєва, А. Фета, М. Цвєтаєвої, А. Чехова, М. Шолохова «Тихий Дон».
Найбільшу перевагу респонденти надали творам зарубіжної літератури, серед яких:
О. Бальзак, Д. Браун «Код да Вінчі», Р. Бредбері «451о за Фарингейтом», Ш. Бронте «Джейн
Ейр», О. Генрі, В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», Ч. Діккенса, Т. Драйзера
«Фінансист», А. де С. Екзюпері, П. Зюскінда «Парфюмер», Д. Карнегі, К. Кастанеда,
П. Коельо «Алхімік», А. Крісті, С. Кінг, Р. Кіосакі «Багатий Тато», «Бізнес-школа»,
Ж. Кусто, Д. Лондона, Харпер Лі «Вбити пересмішника», Г. Маркеса «Сто років
самотності», Т. Манна «Буденброки», Харукі Муракамі, Ф. Ніцше, Е.М. Ремарка, Ж. Санд
«Консуело», Дж. Стейнбек «Про людей і мишей», Д. Остен, О. Уайльда «Портрет Доріана
Грея», З. Фрейда, М. Хундері «Неможлива легкість буття», С. Цвейга «Марія Стюарт».
Було виявлено, що користувачі активно звертаються до періодичних видань (74 %)
культурного суспільно-політичного, військового, історичного, економічного,
сільськогосподарського, науково-популярного, літературознавчого спрямування, видань
іноземною мовою та професійного характеру.
Найбільш популярними журналами і газетами були названі: «Фінанси України»,
«Статистика», «Бухгалтерія», «Економіка і право», «Український історичний журнал»,
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Далі актор мусить окреслити характер зовнішньої дійової канви персонажа. Як
бачимо, характер його дій та поведінки з мамою на початку стриманий, оскільки він
говорить про любов до матері, а далі ця стриманість переростає в дратівливість,
обурення, зневагу і агресію проти Тригоріна. Таким чином, персонаж з самого початку
хвилюється. Проте він і сам не хоче це показати мамі. Для того, щоб такий його стан
утворився, актор, який немає цього стану, мусить діяти від зворотного – відтворювати
рухи поведінки, що розпружують цей стан. Це рухи, спрямовані на його блокування.
До прикметних ознак такої поведінки можна віднести роблений, спокійний, з паузами
тон розмови, удавано спокійні рухи руками, що по-діловому перекладають листи
написаного твору, удавано стурбована читанням міміка. У процесі зростання конфлікту
рухи стають рвучкі, тон переходить у викрики тощо. Конфлікт переростає у сварку до
окресленої вище події. Подія відіграється паузою, що характеризується шоковими
оцінками. У цьому місці актор повинен знати, що його свідомість до цього вже
зосередилась на ролі, але він не відчуває. Та не потрібно лякатись за наступний шматок,
переляк тільки призведе до роззосередження. Необхідно далі виконувати рухи на
звільнення напруги (психічної енергії). Можна невпопад оглядатися, адже це – шок,
можна далі займатися складанням листків, далі вийти із шоку – пильно поглянути на
маму, переконатись, що це вона так сказала своєму синові тощо. Робити так до відчуття
приливу емоційного стану.
Органіка (природність) відтворення рухів, пов’язаних з поведінкою персонажа,
та утворення відповідного емоційного стану вивчається актором в публічних умовах,
в умовах обману.
Література:
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цієї людини так як я цього схочу. Найблагородніша особистість! Ось ми з тобою майже
сваримось через нього, а він зараз десь в готелі чи садку сміється над нами, підбиває
Ніну, намагається остаточно довести їй, що він геній.
А: Для тебе насолода говорити мені всіляку гидоту. Я поважаю цю людину і прошу
в моїй присутності не говорити про нього погано.
Т: А я не поважаю. Ти також хочеш, щоб я вважав його генієм, але, пробач, я
брехати не вмію, від його творінь мене нудить.
А: Це заздрість. Людям безталанним, але з пихою, нічого більше не залишається,
як спотворювати справжні таланти. Нема про що говорити.
Т: Справжні таланти! Я талановитіший від вас усіх, як на те пішло! Ви рутиною
захопили першість у мистецтві і вважаєте законним і справжнім тільки те, що робите
самі, а решту ви гнете і душите! Не визнаю я вас! Не визнаю ні тебе, ні його!
А: Декадент!
Т: Йди до свого милого театру і грай там в нікчемних, бездарних п’єсах!
А: Ніколи я не грала в таких п’єсах. Лиши мене! Ти нещасний водевіль не в змозі
написати! Київський міщанин!
Т: Скнара!
А: Обірванець! Нікчема!...
Треплєв сідає і тихо плаче…
А: Не плач. Не треба плакати… Не треба…Моє миле дитя, пробач…Пробач свою
грішну матір. Пробач мене грішну.
Насамперед необхідно проаналізувати місце зміни настрою персонажів, основну
подію, та програти її в думках, укласти на емоційних носіях. Очевидно, що переломним
місцем у даній сцені для обох героїв є фінал сцени. Виходячи із емоційного фіналу
сцени, можна поставити собі запитання: який лейтмотив дій та які переживання
штовхають дорослого юнака на таку несподівану дитячу розмову з мамою? Відповідь:
Треплєв, ображений життям хлопчисько (немає батька, коханець мами упадає за його
дівчиною, як митця його ніхто не визнає, а навпаки визнають, у тому числі і мама,
Тригоріна (коханця)), він хоче елементарної материної уваги та любові, щоб вона визнала
його як митця. Під час гри в думках актор мусить зрозуміти, пережити та відчути той
стан, який переживає Треплєв у момент означеної події. Але проаналізуємо детально
цей фінал. Чому Треплєв плаче? На перший погляд, здавалося б зрозуміло – образив
маму, нагрубив їй, чи навпаки – образився на маму, вона не розуміє його тощо. Для
актора такі загальні визначення не підходять. Акторові необхідні детальні уточнення.
Необхідна точка відліку (точка зосередження), звідки починається запланована зміна
настрою. Чому так? – Тому що акторська емоція утворюється від точного відтворення
деталей поведінки та її емоційних відтінків (забарвлень). У даному випадку можуть
бути кілька варіантів такої точки відліку. Може бути оцінка у паузі того, що сталося, а
далі повільне опускання Треплєва на стілець, що означатиме втрату матері. Можлива
глибока оцінка жорстокості фрази «Ти нещасний водевіль не в змозі написати. Київський
міщанин!», що означатиме не визнання його як сина. Може бути глибока оцінка фрази
«Обірванець!», що означатиме те, що він є тягарем для матері тощо. Так чи інакше, але
дане місце мусить бути окреслено зовнішніми, руховими реакціями.

«Слово і час», «Дивослово», «Психологія і педагогіка», «Бізнес», «Факти», «Сільські
вісті», «Зеркало недели», «Голос України», «Україна молода», «Комсомольська правда»,
«Вокруг света», «Спорт», «Фермер України», «Харчова і переробна промисловість»,
«Дім, сад, город», «Мир техники и технологий», «Образотворче мистецтво».
Серед періодичних видань іноземною мовою у відповідях респондентів
переважають: «Kyiv Post», «Psychologies», «National geographic», «Moscow news»,
«English», «Digest», «Oxford review of Economic Policy», “Financial Times” (найбільший
показник у Донецькій ОУНБ), «My sybiracy», «Times», «Oolra», «Дialog», «Europe»,
«Ukraine», «English» (Львівська ОУНБ), “Mans Health”, «Muscular & Fitness»,
«Humanity» (Черкаська ОУНБ), «Prevention» (Житомирська ОУНБ).
Серед галузевої літератури лідерство розподілилося у такій послідовності за
розділами: історія (35,25 %), культура, освіта мистецтво (33,35 %), суспільні науки,
психологія (23,75 %), економічна література (20,75%), природничі науки (20,5 %),
політика, право (18,5 %), техніка, промисловість (15,75 %), мови, мовознавство (14,25 %),
філософські науки (12 %), сільськогосподарська література (7 %). Література з питань
релігії та медична література мають відповідно – 1,75 і 1,25 %.
Розглядаючи зміст інформаційних потреб користувачів, слід зазначити, що
найбільший інтерес засвідчено до історичної, інженерно-технічної (комп’ютерні науки)
літератури, краєзнавства, психології, нетрадиційної медицини, наукової фантастики.
За видами видань у інформаційних потребах користувачів переважає художня
література – 45,25 %, науково-популярна – 42,25 %, наукова – 38,25 %, навчальна –
35,25 %, довідкова – 30,75 %, виробнича – 14,25 %. За типами видань на перші позиції
виходять книги – 69 %, далі журнали – 48 %, газети –25 %, значно менша перевага
надається брошурам – 11,5 %.
За мовою видання респондентів здебільшого цікавить література українською
мовою, якій віддали перевагу – 58,5%, російською – 44,2 %, іноземною – 13,2 %.
Література мовами національних груп (польська, іврит, татарська) цікавить 2,2 %
опитуваних.
Показовим є те, що користувачі бібліотек надають перевагу читанню книжок (69 %)
та журналів (48 %). Досить високий показник у читанні журналів пояснюється
недостатньою можливістю придбати чи передплатити видання. Інтерес до журналів
пов’язаний також характером надання інформації, зокрема її більш глибоким змістом,
аналітичною насиченістю, узагальненням, здебільшого, вона носить навчальне, наукове
професійне спрямування. Також в умовах недостатнього комплектування компенсує
відсутність книги з певної галузі знань, що є актуальним для тих, хто навчається.
Книга об’єднує в собі цілу гаму культур: культуру суспільства, технології, дизайну,
виробницьтва, культуру автора, редактора, художника, читача та ін., а головне – культуру
слова, завдяки чому книзі забезпечена вічна таємнця, вічне життя і це робить книгу –
унікальним предметом матеріальної культури [9; 3].
Щодо якості обслуговування, то задоволені обслуговуванням в ОУНБ 92%
респондентів (тоді, як у 1990 р. – 59 %). Водночас, серед недоліків вказали на відсутність
необхідної літератури за темою (3,5%); відсутність книг (2,25 %), що видані іншим
користувачам; неоперативність обслуговування (1%); рівнем культури обслуговування,
комфортністю та режимом роботи (1,25).
Щодо пропозицій поліпшення обслуговування, складові авторитету ОУНБ
користувачі бачать в її модернізації – повному та оперативному задоволенні їхніх
інформаційних потреб із різних галузей знань, забезпеченні персональними комп’ютерами
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та офісною технікою (принтер, сканер, ксерокс), гарантованому стабільному комплектуванні
фондів, вчасному їх поповненню науковою і навчальною літературою, комфортністю умов
та у професіоналізмі бібліотечних працівників, популяризації установи.
Порівняльний зріз даних з регіональним комплексним дослідженням, яке було
проведено на початку 90-х рр. ХХ ст. «Читач обласних універсальних наукових бібліотек»,
засвідчив, що базові ОУНБ залишаються загальнодоступними бібліотеками,
орієнтованими на пріоритетне обслуговування фахівців, наукових працівників, студентів.
За підсумками соціологічного дослідження зроблено ряд висновків, які сприятимуть
усуненню виявлених недоліків в обслуговуванні користувачів, більш повному та
оперативному задоволенню їх інформаційних потреб, а саме: впроваджувати в практику
бібліотек інноваційні змістовні форми і методи роботи для задоволення інформаційних
потреб користувачів; підвищувати культуру бібліотечного обслуговування та
інформаційну культуру читачів; активізувати діяльність центрів регіональної інформації
для забезпечення інформаційних потреб користувачів; активно впроваджувати в
бібліотеках комп’ютерні технології для забезпечення оперативного і якісного
задоволення інформаційних потреб, удосоконалення бібліотечно-інформаційних послуг;
соціологічні та моніторингові дослідження направити на систематичне вивчення
читацького контингенту, його структурних змін, інформаційних запитів, потреб та ступеню
їх задоволення для корегування комплектування, поліпшення інформаційного сервісу,
оптимізації системи обслуговування в цілому.
Отже, на частоту відвідувань бібліотеки значно впливає коло діяльності
користувачів, а на їхні читацькі інтереси – вік, освіта, професія. Найчастіше користуються
книгозбірнями студенти ВНЗ для підготовки до занять та працівники культури, освіти і
науки, в яких є постійна потреба у підвищенні професійної кваліфікації й
загальноосвітнього рівня. Серед постійних відвідувачів також такі категорії, як інженернотехнічні працівники, фахівці економічного профілю, медичної сфери, правознавці,
психологи, службовці, художники-дизайнери, підприємці, робітники, працівники сільського
господарства, безробітні, домогосподарки, інваліди та пенсіонери.
Порівняння даних соціологічних досліджень першого десятиліття ХХІ ст. і 90-х рр.
ХХ ст. засвідчили, що майже два десятиліття відбувається значне омолодження складу
користувачів ОУНБ завдяки молоді – студентів та учнів. Однією з причин цього є
недостатній розвиток навчально-інформаційної бази бібліотек ВНЗ, що спонукало до
необхідності використання студентством фондів і можливостей великих спеціалізованих,
обласних та міських книгозбірень. Аудиторія сучасних користувачів (студенти, науковці,
викладачі, вчителі) передусім зацікавлена довідковою, навчальною і науковою
інформацією.
Культура студентської молоді, і інформаційна зокрема, відображає рівень та
характер не лише освіти, а й культури сучасного суспільства. Вища школа формує
світогляд та естетичні уподобання, інтерес до читання та збирання книг. Навчання
спонукає читати переважну більшість студентів. Цей мотив значно переважає інші. Слід
зазначити, що сучасний читацький запит студента – конкретний запит на книгу, рідше –
тематичний запит [4; 135].
Читацькі уподобання фахівців, науковців зумовлені галузевою спрямованістю їхніх
запитів, в основному, на літературу суспільного та гуманітарного профілю, що
відображає їхній високий культурний та освітній рівень. З’ясовано, що більшість

викликати співчуття до нього. Власне, таке походження акторської емоції [2]. Тож
необхідно відтворювати рухи поведінки персонажа, які походять від уже утвореного у
його особі емоційного стану. Означений вище стан загалом можна назвати
розхвильованим. Він поділяється на такі емоційні відтінки: переляк – шок – розчулення.
Розпружувальні рухи переляку можуть супроводжуватися мотанням голови, через
притуплену оцінку, підйомом погляду та шуканням живого птаха. Рух, що розпружує
шок, характеризується застиглою оцінкою, розчулення – повільним опусканням та
невпевненим протягуванням руки до пір’їнки. Важливу роль у цьому акті відіграє м’язова
розкутість, дихання та міміка. Більшість акторів помиляються в такому акті
відтворення, коли напружують м’язи, зумисне збуджують дихання, напружують мімічні
м’язи та витріщають очі. Ці відтворення відносяться до зовнішніх характерних,
типажних ознак персонажа, або відтворення функціонування збудженого організму
персонажа. Тут слід чітко проводити межу. Відтворення розпруженого руху не
передбачає домішку відтворення його емоційного походження, оскільки він сам є
реалізацією емоції, яка окутує його в процесі відтворення. У випадку відтворення
поведінки персонажа, яка походить від радісних, позитивних емоцій, використовується
подібна психо-техніка.
Безумовно, під час аналізу ролі актори закладають характер поведінки персонажа
в тій, чи іншій ситуації, більш того, виконують під час гри рухи поведінки персонажа з
певним забарвленням. Ту ж схвильованість персонажа актор відіграє відповідно
забарвленими рухами поведінки. Однак, часто ці рухи носять тільки виражальне
навантаження – продемонструвати глядачеві характер і характерні особливості
персонажа в процесі його дії, або ж ці рухи підпорядковані загалом дії, як було зазначено
вище, на прикладі очікування персонажем швидкої допомоги. Тобто, рухи поведінки
персонажа не закладаються під час аналізу в емоційну пам’ять актора та займають там
в процесі гри окремого місця як такі, що мають відтворюватися (виконуватися)
механічно та з таким завданням, як пояснювалося вище. Тому через неправильну
організацію рухового акту не збуджується переживання актора в ролі.
Про характерні рухові емоційні забарвлення багато сказано М. Чеховим. У нього
вони мають інше тлумачення та називаються «діями з певним забарвленням»[3].
Як застосовувати психотехніку відтворення поведінки персонажа, покажемо на
прикладі діалогу Треплєва та Аркадіної із п’єси А.П. Чехова «Чайка»:
Треплєв: Останнім часом, ось саме в ці дні, я люблю тебе так само ніжно і щиро,
як у дитинстві. Окрім тебе, тепер у мене нікого не залишилося. Тільки чому між мною
і тобою стала ця людина.
Аркадіна: Ти не розумієш його, Костянтине. Це найблагородніша особистість.
Т: Найблагородніша особистість! Але коли йому доповіли, що я збираюсь
викликати на дуель, благородство не завадило йому зіграти боягуза. Він їде. Ганебна
втеча!
А: Яка нісенітниця! Я сама забираю його звідси. Наша близькість, звісно, не може
тобі подобатися, але ж ти розумна й інтелігентна людина, і я маю право вимагати від
тебе, щоб і мою свободу ти також поважав.
Т: Я поважаю твою свободу, але і ти дозволь мені бути вільним і ставитись до
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виникають під час оцінки об’єкта чи події, актор взагалі не може відчути в ролі (стан
заціпеніння, шоку, розгубленості, зніяковіння). Але поведінку, зовнішню канву цього
невідчутного внутрішнього перебігу емоцій, відтворити можливо. До рухів, через які
вони зовнішньо проявляються, належать погляди, повороти голови, мімічні вирази,
тон мовлення та ритм, рухи тулубом (випрямлення, зіщулення, неповороткість), рухи
руками (потирання, почісування, почухування, розмахування, виконання фізичної роботи)
та ритм переміщення у просторі (швидкий, повільний, розмірений, «ватними» ногами).
До другого завдання належить органічне втілення відповідних рухів, яке спрямоване
на розпруження (розкування), блокування чи вивільнення відповідного стану персонажа,
як то відбувається у звичайному житті. Таке завдання є вкрай складним та делікатним.
Адже акторові необхідно виконати рух, який характеризує емоційний стан персонажа,
ще не маючи цього стану та потреби його виражати рухом. У цьому, власне, і полягає
майстерність актора. Але потреба виконувати рух полягає в тому, що, на відміну від
тотожно забарвленої поведінки звичайної людини, акторська поведінка в ролі
спрямована на збудження відповідного їй емоційного переживання. Це збудження
відбувається внаслідок механічно відтворених рухів та самостійного зосередження
свідомості актора на цих рухах як на поведінці персонажа. Для того, щоб у свідомості
не фіксувався акт відтворення, відбувся самообман, актор користується технікою
публічного обману. Обман полягає в тому, що названі характерні забарвлення рухів
піддаються зовнішній підробці (удаванню). Так, наприклад, коли персонаж схвильований
з приводу довгого очікування таксі для вагітної дружини, яка після довгих лікувань
завагітніла, і його поведінка виражається у неспокійних рухах – переминанні ногами,
потирання підборіддя, прислухування до гулу мотора та ін., то всі ці рухи є наслідком
звільнення психічної чи емоційної енергії, яка утворилася в його стані. Саме очікування
є його дією. Коли актор, відтворюючи названі рухи, буде спрямовувати їх як дійові
зусилля, то це буде неправильно. Неправильно з тієї точки зору, що ця поведінка
персонажа базується та походить від безсилля, породженого тривалим очікуванням
(дією) та в результаті якого утворився певний емоційний стан, що розпружується
(розковується) такою спонтанно-механічною поведінкою. Актор же, який механічно
підробляє названі рухи (механічно – без потреби дії, без потреби їх виконувати та
водночас ставиться до них як таких, які самостійно не виникнуть у нього, як виникають
у персонажа), заволікає власну свідомість у акт вимушеного зосередження та,
відповідно, збудження емоційного переживання, що базується на попередньому аналізі
[1]. Власне, через таке відтворення і полягає «обман» навколосценічного оточення та
«самообман» актора. Тобто, обман в тому, що ці характерні забарвлення подаються
публіці як наслідок внутрішньої реакції, подібно до життя, натомість вони є актом
органічного зовнішнього відображення цих реакцій. Різниця між відтворенням дійового
руху та руху, породженого поведінкою персонажа, полягає у різних пристосуваннях та
завданнях. Відтворити обережне підняття листочка, на якому лежить пір’їнка, щоб вона
не злетіла (фізичний дійовий рух), означає максимально зосередитися на рухах та
пір’їнці, як це буває в житті. Відтворити підняття того ж листочка з пір’їнкою від убитої
знайомої пташки не потребує такого зосередження. Тут необхідно відтворювати рухи,
які призведуть до самостійного зосередження свідомості на поведінці персонажа, щоб
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користувачів бібліотек надають перевагу художній літературі. Це компенсаторнорозважальні видання: детективи, романи, фантастика. Зростання інтересу до видань
українською мовою зумовлене прагненням одержати знання та бажанням стати
національно свідомою людиною.
Порівняно з 1990-и роками, участь українського соціуму в культурі активізувалась.
Але спостерігаються зміни цінностей, культурних потреб. Зараз інтерес до художньої
літератури значно поступається потребі індивіда у спеціалізованих знаннях і навичках,
завдяки котрим можна щось зробити, заробити, досягти (більше у матеріальному плані).
Такі пріоритети є характерними саме для інформаційного суспільства, до якого прагне
Україна [8; 7].
Аналізуючи результати дослідження, можна зробити певні висновки про
забезпечення інформаційних потреб користувачів за допомогою наявних книжкових
фондів. Відмічено, що більшість користувачів звертаються до художньої літератури.
У потребах користувачів серед найпопулярніших художніх творів переважає вітчизняна
і зарубіжна класична література, сучасна драматургія, мемуари, детективи.
Також шляхи задоволення інформаційних потреб свідчать про адаптацію
користувача до нового інформаційного середовища, а саме: можливість користування
мережею Інтернет у бібліотеці за відсутності у фонді книгозбірні необхідного джерела
інформації. Безперечно, незважаючи на прогрес у галузі комп’ютерних технологій,
результатом якого є функціонування мереж з миттєвим доступом до різних ресурсів
комунікації, насамперед Інтернет, книга залишається одним із основних джерел
інформації для сучасного читача.
Отже, сучасний користувач бібліотеки – інформаційно грамотна людина, яка прагне
розширити спектр задоволення своїх ІП за допомогою як традиційних, так і новітніх
послуг з одержання інформації.
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ПРО ТЕОРІЮ ТА ІСТОРІЮ СУБКУЛЬТУР В УКРАЇНІ
У статті розглядається історія вивчення субкультур в Україні. Автор,
торкаючись історії развитку субкультур в Україні, виокремив її найважливіші
етапи і стисло описав історію наукового осмислення субкультурології.
Ключові слова: історія, культурологія, культура, молодіжна субкультура,
музична субкультура, духовність.
В статье рассматривается история изучения субкультур в Украине. Автор,
касаясь истории развития субкультур в Украине, выделил ее важные этапы и
кратко описал историю научного осмысления субкультурологии.
Ключевые слова: история, культурология, культура, молодежная субкультура,
музыкальная субкультура, духовность.
The history of subculture studies in Ukraine is considered. The auther descriebes
the history of the subculture development in Ukraine painting attention to the stadies of
its development. The brief history of subculture comprehension is analyzed.
Key words: history, culturology, culture, subculture, youth subculture, musical
subculture, spirituality.
Серед гуманітарних наук у науковому дискурсі на початку ХХІ ст. особливе місце
посіла культурологія. Її тезаурус довгий час викликав та продовжує викликати чимало
дискусій і суперечок [1, 2, 4]. Особливе місце у культурології займає теорія та історія
субкультур. Вивченням субкультур вітчизняні науковці займаються не одне десятиріччя,
проте комплексні дослідження проводяться лише з початку ХХІ ст. Їх наслідком стала
пропозиція створення та розвитку окремого напряму – субкультурології як складової
культурології, що вивчає загальну теорію та історію субкультур.
Мета статті – виявити основи загальної теорії та історії субкультур в Україні та
найважливіші напрями досліджень.
До теорії та історії субкультур зверталось чимало відомих дослідників, зокрема:
І. Андреєва, Д. Виговський, І. Громова, Д. Донських, І. Кон, Я. Левчук, В. Кірсанов,
О. Науменко, В. Панченко, В.Пирожков, З.Сикевич, О.Старков, М. Султанова, С. Фріт,
Т. Щепанська [3–14].
Культурологія як окрема комплексна, інтеграційна сфера знання, яка виникла у
значній мірі на стику низки наук (філософії, історії, педагогіки, філології, психології
тощо), ще і досі викликає чимало питань і дискусій, починаючи від самої назви (як
найпоширеніша альтернатива культурології постає культурознавство) і закінчуючи
межами самого предмету нової науки. У значної кількості видань з культурології
стосовно історії згадується приблизно одне і те ж: «Культурологія розглядається як
наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та
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персонажа має одне з провідних значень для викликання актором стану переживання в
ролі. Та відповімо на запитання, що таке поведінка звичайної людини у цих ситуаціях і
чому підпорядкований цей процес? Поведінка – це зовнішній, фізичний прояв, результат
внутрішнього, невидимого світу переживань особи, який таким чином реалізується.
Цей прихований світ переживань походить від конфлікту із навколишнім середовищем,
непорозумінням із оточенням, або, навпаки, від неприхованої радості. Поведінка людини
є процесом, який супроводжує її дію. Якщо дія спрямована на досягнення мети, то
поведінка служить емоційним віддзеркаленням на шляху досягнення цієї мети. Коли,
наприклад, необхідно пересунути важкий камінь, який придавив ногу дитині, і не вдається
це зробити, то людина вкрай стурбована та перелякана таким становищем. Стурбованість
та переляк, як внутрішні переживання, зовні виражаються в хаотичних мотаннях
головою, як в пошуці допомоги, тупцюванні на місці, остовпіння, зітханнях, потиранні
лоба і ін. Таким чином, назовні вивільняється її емоційний стан. Поведінка ж, як
зовнішній фізичний вияв емоційного стану людини, в умовах спілкування служить або
блокуванням накопиченої психічної енергії, або її вивільненням. Тобто, ця енергія
реалізується через поведінку. У тому випадку коли психічна енергія блокується,
поведінка характеризується насамперед спокійним, урівноваженим тоном розмови та
рухами, які засвідчують про самовладання людини. Якщо людина не може оволодіти
собою, вона чимось зумисне займається. Коли немає конкретного заняття, тоді
механічно виконується якась спонтанна рухова дія, властива конкретній особі
характерними рухами (потиранням, наприклад, рук чи розгладжуванням чуба). Якщо
конфлікт наростає, то йде вивільнення психічної енергії, що супроводжується
підвищеним тоном, криком та розмахуванням руками. Прояв поведінки під час радості
відбувається так само, як і під час роздратування, тільки з тамуванням та вивільненням
позитивних емоцій.
Рухи, що окреслюють поведінку, не фіксуються на рівні свідомості, а
здійснюються спонтанно та механічно. Ці рухи у кожної людини індивідуальні. Вони
частково вроджені і формуються під впливом життєвих обставин, характеру та інших
чинників життя людини.
Проте у звичайному житті спочатку виникає психоемоційний стан, а далі за
допомогою поведінки цей стан розблоковується та реалізується. У акторському ж
мистецтві, як відомо, все відбувається навпаки. Однак, просте відтворення рухів, що
окреслюють поведінку персонажа, не приведе до збудження необхідного
психоемоційного стану актора. Відтворення поведінки персонажа в певній емоційній
ситуації носить двошарове навантаження. Перший шар – це деталізоване відтворення
емоційно забарвлених характерних рухів персонажа в межах тіла та простору. Характерні
емоційні забарвлення рухів походять від перебігу внутрішніх емоційних відтінків
(реакцій) персонажа в той чи інший момент дії. Це стан схвильованості, занепокоєння,
зніяковіння, заціпеніння, сорому, переляку, розгубленості, шоку, роздратування, агресії,
неприхованої ненависті, неприязні, розчулення, піднесення, замилування, радісного
збудження і ін.. Такі емоційні відтінки спостерегти за собою у звичайному житті майже
неможливо. Більш того, їхній перебіг в особі актора відрізняється від подібних
життєвих. Варто зауважити, що більшість із емоційних відтінків, особливо тих, які
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АКТОРСЬКА ПСИХОТЕХНІКА ВІДТВОРЕННЯ ПОВЕДІНКИ
ПЕРСОНАЖА
Поведінка, як зовнішній, фізичний вияв емоційного стану людини в умовах
спілкування, служить або блокуванню накопиченої психічної енергії, або її
вивільненню. Відтворення поведінки персонажа в певній емоційній ситуації носить
двохвекторне навантаження. Перший – це деталізоване відтворення емоційно
забарвлених характерних рухів персонажа. Другий – органічне втілення відповідних
рухів, яке спрямоване на розпруження (розкування), блокування чи вивільнення
емоційного стану персонажа.
Ключові слова: поведінка персонажа, характерні рухи, м’язова розкутість,
обман, емоційне забарвлення.
Поведение, как внешнее, физическое проявление эмоционального состояния
человека в условиях общения, служит, либо блокировке накопленной психической
энергии, или ее высвобождению. Воспроизведение поведения персонажа в
определенной эмоциональной ситуации носит двухвекторное направление. Первое
– это детализированное воспроизведение эмоционально окрашенных характерных
движений персонажа. Второе – органичное воплощение соответствующих
движений, которое направлено на блокировку или высвобождение эмоционального
состояния персонажа.
Ключевые слова: поведение персонажа, характерные движения, мышечная
раскованность, обман, эмоциональная окраска.
Behavior as an external physical expression of emotional state in a human
communication is blocking or accumulated psychic energy or release. Play behavior of
the character in a certain emotional situation is dvohvektorne load. The first is – detailed
reproduction emotive characteristic movements of the character. Second – organic
implementing appropriate motions, which is aimed at rozpruzhennya (rozkuvannya), or
blocking the release of the corresponding character.
Key words: character behavior, characteristic movements, muscular looseness,
deception, emotional.
Відтворення актором образу персонажа формується на основі аналізу його
стосунків з іншими персонажами, мети його дій, характеру, прикметних рис, соціального
становища та ін. Визначальне місце серед цих складників образу персонажа посідає
його поведінка. Актуальність детального відтворення актором поведінки персонажа
постає у конфліктній ситуації, коли необхідно глибоко емоційно її пережити, а також у
ситуації, пов’язаній з виявленням радісного збудження. Адже емоційний стан кожної
людини у таких випадках зовні проявляється у її поведінці. Тож відтворення поведінки
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найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури» [6; 4]. Це хоча
і цілком вірно, проте замало, – культурологія, не дивлячись на свою «лоскутність»,
«конгламеративність» та синтетичність, вивчає весь комплекс проблем, пов’язаних з
культурою, вивчає всі явища культури, процеси їх творення та результати і наслідки
діяльності людини, а тому давно потребує комплексної структури й системи [10].
Дослідження логіки культури – це важлива і невід’ємна складова культурології,
проте систематизація та вивчення усіх знань про культуру знов повертає нас до диспутів
90-х рр. ХХ ст. Може все-таки зарано відмовились від культурознавства, яке навіть за
своєю назвою є глибшим та об’ємнішим за культурологію? Проте перейдемо до теорії
субкультур (вони є важливою частиною теорії культури). Субкультурологія (все-таки
краще – субкультурознавство) може постати у теорії культури як провідна структурна
складова культурології, значно більш вагома, ніж, наприклад, фітокультурологія чи
юридикокультурологія (юридикокультурознавство).
Культурологія повинна мати не лише теоретичний потенціал (який у неї дуже
багатий, навіть величезний, – напевно, найбільший з усіх гуманітарних наук), але і повинна
бути відповідна його практична реалізація, у т.ч. при розробці численних теоретичних
питань. Доречно загальну теорію культурології розподілити на окремі найважливіші
блоки – загальна частина, особлива та спеціальна частини, доречна і окрема – соціальна.
Основна частина матеріалів з теорії субкультур при цьому підході має зайняти місце в
особливій частині культурології. Не дивлячись на значний розвиток у історії культури
напрацювань з вітчизняної та закордонної історії, іноді у виданнях бувають прикрі
неточності, або навіть недалекоглядні та алогічні судження та умовиводи.
Не прикрашають серйозні видання й елементарні недоречності технічних
працівників та служб. Як, наприклад, може студент зрозуміти у солідному виданні таке
речення, як, наприклад: «Слово про митарства» – пам’ятка ХІІ ст. – відносить до
гріховних саме світські моральні явища: неправду, заздрість, гнів, пиху, насильство,
крадіжку, блуд, скнарість та немилосердя» [6; 348–349]. Історія української культури
потребує духовного забарвлення, національного колориту та патріотичного пафосу, при
цьому недоречно плутатись (особливо це стосується світоглядних питань та важливого
місця нашої культури у всесвітніх культурних процесах). Історія зарубіжної культури
потребує осмислення більше у контексті не штучного «європоцентризму», а
традиційного національного «цивілізаціоналізму» та врахування національних і
регіональних тенденцій та, водночас, глобальних процесів.
Термінологія культурології, як і понятійно-категоріальний апарат багатьох інших
сучасних наук, потребує вдосконалення та чіткіших дефініцій. Так, доктор філософських
наук, професор С. Безклубенко в 2000 р. про стан культурології писав, що «сам цей
термін і, відповідно, поняття, ще не набули навіть права громадянства в офіційній
українській науці» [1; 8]. Професор В. Кірсанов у 2007 р., характеризуючи стан розвитку
культурології у світі та приділяючи особливе значення розвитку культурології у країнах
СНД, зазначав: «Якщо ще п’ятнадцять років тому дискутували про те, чи може бути, чи
не може бути прикладної культурології, то зараз її існування – поза дискусіями і
приймається як факт» [4; 41]. Але «наявність… ще не означає одностайності у визначенні
її предмета (…), у той час як петербурзька школа визначає завданням інкультурацію
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особистості, київська визначає прикладну культурологію як галузь науки, спрямовану
на регуляцію культурних процесів» [4; 42]. Адже «не є випадковим той факт, що з усіх
гуманітарних наук, які оформились у новітній історії, культурологія займає провідне
місце» [9; 1]. «З одного боку, ця наука (культурологія. – В. Р.), яка сягає глибин
стародавньої історії, а, з іншого боку, вона є порівняно молодою сферою теоретичного
знання, оскільки як термінологічно, так і структурно-категоріально формується досить
інтенсивно передовсім в ХХ ст.» [2; 48].
Культурологія є своєрідною конгломеративною наукою, яка може запозичити не
лише методи і функції у суміжних наук, але й аналогічні систематизації свого
внутрішнього знання. Так, наприклад, у філософії варто перейняти чимало знань з
гносеології, аксіології тощо. Культурології доречно запозичити досвід правознавства,
зокрема розподіл своїх складових на найважливіші структурні елементи, серед яких
можуть бути певні галузі, підгалузі та інститути. У культурології важливе місце має
зайняти теорія субкультур. Це тим логічніше, що на тему субкультур писали сотні
дослідників, захищались десятки дисертацій, серед яких були і докторські.
Субкультурологія має важливий потенціал для розвитку культурології, хоча
субкультурологія (як це було на початку ХХІ ст. з субкультурами) може розглядатись і
за межами культурології (наприклад, у філософії, історії). Це актуально і у контексті
того, що у ХХ ст. виникло більше сотні дисциплін, зумовлених науково-технічним і
суспільним поступом. В. Шевченко і І. Кузуб відзначають: «Термін «дизайн» ще не має
однозначної дефініції в реальній проектно-художній практиці. Зовсім недавно це поняття
презентував термін «художнє конструювання» [12; 9], навіть «можна констатувати, що...
понятійно-термінологічна база ландшафтного дизайну фактично відсутня» [12; 13].
Подібне стосується і загальної теорії субкультур. Формування субкультурології з
різними напрямами її вивчення має важливе наукове значення [3, 4, 7, 10, 13], але теорія
й історія субкультур має ширший вимір, ніж субкультурологія, бо виходить за межі
культурології.
До понятійно-категоріального апарату вітчизняної гуманітарної науки (спочатку
у контексті історії, мистецтвознавства і філософії) термін «субкультура» остаточно
увійшов наприкінці радянської доби. Але явища, пов’язані з неформальними явищами
у суспільному житті України, виникли ще у 60-х рр. ХХ ст., що було пов’язано з
розвінчанням культу Й. Сталіна та політичними трансформаціями у СРСР. Вивчати
незвичайні, нестандартні для соціалістичного суспільства явища у культурному житті,
піддаючи їх, як правило, нищівний ідеологічній критиці з позицій марксизму-ленінизму,
розпочали у 70-ті рр. ХХ ст. Тоді несоціалістичні, позапартійні прояви у культурі називали
по-різному (неформальні рухи і несвідомі групи, навіть прозахідні «прихвосні» і ворожі
елементи), проте лише у 80-ті рр. до наукового обігу ввійшло запозичене з Заходу
поняття «субкультура». Процес оновлення радянського суспільства, започаткований
виступом нового Генерального секретаря на квітневому Пленумі КПРС у 1985 р.,
призвів до декомунізації однієї шостої частини земної кулі. Як наслідок, зокрема,
розвиток української державності та національної культури, а у процесі глибинних
культурних перетворень тенденції поширення в Україні найрізноманітніших субкультур
і початок їх всебічного наукового вивчення.
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прогресивними реформами, що приймались на той час в країнах. Проте, все ж більше
переважало звичаєве право, й багато норм залишались лише на папері.
Щодо становища жінки у сім’ї, то воно залишалось незмінним. Жінка виконувала
основні господарські функції, виховувала дітей. Головою залишався чоловік, проте
існували випадки, коли дружина була головною. Селищна громада захищала інтереси
жінок в разі рукоприкладства, перелюбу або пияцтва чоловіка. Проте зазвичай дружина
намагалась не розголошувати цих проблем, адже це несло у собі ганьбу для сім’ї.
Проте в цей період продовжується оформлення прав жінок, визначення їх місця у
суспільній громаді, визнання їх рівними з чоловіками, який остаточно завершиться лише
у ХХ ст.

На нашу думку, доцільно розподілити етапи вивчення субкультури у вітчизняній
науковій думці. Ця етапність дослідження субкультури чітко відбиває особливості
розвитку історичних і культурних процесів наприкінці існування соціалістичної УРСР
та вже у незалежній Україні. Перший етап – це етап зародження та формування підходів
до нових несоціалістичних явищ у культурному житті (тоді ще термін субкультура не
використовувався). Цей етап існував до «Перебудови» М. Горбачова (1985), а точніше
до перших наслідків його реформ, до початку реалізації «нового мислення» у площині
культурного буття у СРСР. В умовах УРСР цей етап відбувався спочатку з незначним
запізненням, що було обумовлено комуністичним консерватизмом керівництва УРСР
на чолі з В. Щербицьким.
Активізація суспільно-політичного руху призвела до появи Народного Руху
України за перебудову, Товариства української мови ім. Т. Шевченка, Українського
культурологічного клубу, створювались студентські і молодіжні організації
(Демократична спілка студентів, Товариство Лева, Студентське братство, Українська
студентська спілка). Як наслідок, ще в УРСР починається вивчення молодіжної
субкультури. Але її аналіз був переважно однобічним, враховуючи те, що ще значну
міць мали позиції КПУ та комсомолу в УРСР.
З одержанням довгоочікуваної незалежності в Україні нарешті розпочався
справжній плюралізм та запанувала гласність і демократія. Змінився підхід і до
суспільних проблем, термін «субкультура» став загальновизнаним, проте радянські
стереотипи у 90-ті рр. ХХ ст. були доволі міцними. Згадаємо складне питання Л. Кучми
початку 90-ті рр. (воно лунало приблизно так: «Скажіть мені, що ми будуємо?», тобто
соціалізм чи капіталізм тощо). У той час значний відсоток набирали представники КПУ
на парламентських і місцевих виборах, а у 1999 р. лідер КПУ П. Симоненко ще
сприймався як реальний кандидат на місце Президента України. На теренах СНД
відбуваються перші ґрунтовні розвідки з вивчення проблем окремих субкультур,
насамперед, молодіжні та музичні субкультури, проте починають побіжно згадувати й
інші субкультури. Російські науковці зробили значні кроки у розвитку
субкультурознавства, а в Україні це відбулося вже у ХХІ ст.
Таким чином, поняття «субкультура» (sub – це англ. «під», буквально «субкультура»
– це «підкультура») поступово утвердилось в українському науковому обігу у 80–90-х
рр. ХХ ст. Питання субкультури постало спочатку міждисциплінарним і міжгалузевим,
адже викликало науковий інтерес у істориків (В. Кабо та ін.), психологів (В. Пирожкова
та ін.), кримінологів (О. Старкова та ін.), соціологів, медиків, юристів, мистецтвознавців,
філософів, філологів, педагогів, політологів та багатьох інших фахівців. З часом,
особливо з початку першого десятиріччя ХХІ ст., термін «субкультура» почав
домінувати у культурологів (О. Ткачєва та ін.); поступово іноземне поняття –
«субкультура» – було адаптоване та міцно закріпилось на українському науковому грунті.
З 2000-х років в українській науці почали досліджувати найрізноманітніші
субкультури, серед яких: вікові (дитячі, підліткові, молодіжні тощо), професійні
(адміністративні, юридичні, фінансові тощо), музичні (рок, реп, поп та інші), соціальні
(у першу чергу, бідності і багатства), резонансні (вегетаріанства і тілесності), девіантні
(конфліктні і кримінальні) [3]. На початку ХХІ ст. українське субкультурознавство стало
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важливою складовою вітчизняної культурології та має значний потенціал для
подальшого наукового розвитку [3, 8]. Хоча треба констатувати, що не дивлячись на
значний розвиток загальної теорії субкультур в Україні, вітчизняні дослідження у цій
царині поки що відстають як від російських, так і від західних розробок. При цьому
деякі напрями при вивченні окремих частин загальної теорії субкультур в Україні цілком
підпадають під закордонні впливи. Так, при вивченні питань вікових та музичних
субкультур наші науковці часто знаходяться під впливами західних (переважно
англійських, французьких та американських дослідників), а при аналізі питань
професійних і кримінальних субкультур багато переймають у підходах російських
науковців. Проте початок ХХІ ст. відкрив чимало яскравих науковців у питаннях
субкультурознавства в Україні [3, 7, 8, 9]. Трактування субкультури як особливого
життєвого стилю нового покоління з альтернативними цінностями починає домінувати
у працях таких науковців як І.Б. Громова та В.І. Леонтьєва, А.С. Запесоцький, С.Н. Іконнікова,
В.Т. Лісовський, Е.Ф. Макарович, С.І. Левікова, З.В. Сикевич та ін. Важливим
досягненням сьогодні стало виокремлення субмистецтв та започаткування
субмистецтвознавства як загальної теорії субмистецтв. У цьому сенсі значно
респектабільніше виглядає субмистецтвознавство [3, 4], у якому немає дискусій
стосовно самої наукової назви на кшталт «субкультурологія» чи «субкультурознавство».
Адже немає пропозицій стосовно того, що є сенс змінити мистецтвознавство на
мистецтвологію, у той же час повертаються диспути 90-х рр. ХХ ст. – стосовно більш
патріотичної назви «культурознавство» відносно вже поширеної назви –
«культурологія».
Звернемось до уточнення думок провідних фахівців у галузі загальної теорії
субкультур. Поняття «субкультури» як науковий термін – доволі широке і багатогранне.
За аналізом Я. Левчук, «субкультура» – це система норм та цінностей, що відрізняє
певну групу людей від суспільства. Сучасне суспільство, базуючись на розподілі праці
та соціальній стратифікації, є системою різнопланових напрямів субкультур. Поняття
«субкультури» включає в себе також: 1) сукупність деяких негативно інтерпретованих
норм та цінностей традиційної культури, що функціонують як культура злочинного
прошарку суспільства; 2) особлива форма організації людей (найчастіше молоді) –
автономне цілісне утворення усередині панівної культури, яке визначає стиль життя та
мислення її носіїв і відрізняється своїми звичаями, нормами та комплексами цінностей;
3) трансформована професійним мисленням система цінностей традиційної культури,
що одержала своєрідне світоглядне забарвлення (професійні «субкультури») [7].
Категорію «субкультура» почав використовувати Т. Роззак у книзі «Створювання
субкультури: Роздуми про технократичне суспільство і юнацьку опозицію» (1969) [11].
Особливу увагу спочатку на Заході, а потім і у СРСР у питаннях субкультури приділяли
молодіжному і музичному питанням. Диференціація у молодіжному та музичному
середовищі призвели до особливої уваги до цих явищ [7]. Усередині молодіжного
середовища немає ціннісної єдності; вона є неоднорідною і мінливою.
Молодіжні субкультури британські науковці диференціювали за такими класовими
лініями: «прошкільні» субкультури представників середнього класу орієнтовані на
навчання та комфортне існування; «вуличні» субкультури підлітків з робітничого

до шлюбу, то молода намагається приклякнути молодому полу, щоб згодом старшувати
над ним». Загальнознаною є й інша прогностична прикмета, пов’язана з тим, хто з молодят
першим стане на весільний рушничок. Отже, українська соціонормативна культура все
ж припускала здобуття жінкою керівного становища в сім’ї [5; 142 – 143].
Проте все ж чоловік був головою. Він також представляв сім’ю на зборах. Дуже
рідко траплялись випадки коли дружина могла бути присутньою на таких засідання.
Також існувала певна гендерна асиметрія у моделях поведінки чоловіка та дружини
під час конфлікту. Досить часто доходило до побиття дружини. Зазвичай, на такі випадки
громада закривала очі, адже дуже часто шлюби укладались не за бажанням молодих, а
за розрахунком батьків. В Україні не була широко розповсюджена практика розлучень,
тому усі конфлікти вирішувались у сімейному колі.
Вивчаючи сюжети народних пісень, М. Костомаров зазначав, що «злагода і щастя
у подружжі в піснях зображені явищем не частим, принаймні кількість таких пісень
значно менша, аніж пісень з протилежним змістом». І. Франко називав невдале подружнє
життя «жіночою неволею». Дослідники одностайні в тому, що однією з головних причин
сімейних конфліктів було пияцтво. У подружжі, де чоловік зловживав алкоголем, часто
траплялося, що на тлі постійних сімейних конфліктів піп бив дружину за дріб’язкові чи
навіть уявні провини: «Якдакий недобрий був, тальо за хоть шо і стукнув, і вдарив – ни
виновата, ци не виновата»; «без слова вдарив, ні за шо»; «давно дуже чоловіки збиткували
жінками». Саме про це розповідає народна пісня з Волині:
Ой зацвіла червона калина над криницею,
Тяжко-важко, моя рідна мати, жить за п’яницею.
Що п’яниця п’є да й не нап’єшся – день і нічку п’є,
А як прийде додому – мене молодую б’є [5; 144].
Проте сільські громади все ж втручались у сімейне життя та ставали на захист
дружини. Чоловік, який пив, втрачав будь-яку повагу, йому заборонялось відвідувати
збори, могли накласти штраф або навіть звернутись до суду.
Більш гостро суспільство реагувало на подружні зради. Та частіше закривало очі
на чоловічі, адже сама дружина приховувала факт перелюбу, щоб уникнути ганьби то
розголосу серед населення. Громадська думка засуджувала невірність дружини значно
суворіше, аніж зраду чоловіка, а провину за перелюб народна мораль покладає на жінку.
У народному світогляді вона постає як істота пристрасна та хтива, сповнена бажання
тілесних утіх. Американська дослідниця К. Норобец проаналізувала численні зразки
прозового фольклору (легенди, казки, оповідання) та етнографічні відомості й дійшла
висновку: більша суворість щодо позашлюбних статевих зносин жінок зумовлена тим,
що це ставило під сумнів, з одного боку, питання батьківства, з іншого – сексуальну
спроможність чоловіка, а відтак підважувала безумовну жіночу підлеглість. Дослідниця
зазначала, що жінки, зазвичай, поділяли таку позицію і щиро визнавали потребу
посиленого контролю над жіночою сексуальністю та необхідність моральної цензури
їх поведінки, що мало б стримати їх від груху [5; 146].
Отже, на кінець ХІХ – початок ХХ ст. суттєво змінюється становище типової
української жінки і соціумі – вона одержує певні права, частково наділяється
громадянськими правами, одержує спеціалізовану освіту. Все це було зумовлене
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важка доля, особливо молодої невістки в сім’ї чоловіка, яка повинна була покірно
терпіти химери лихої свекрухи, угоджати іншим членам сім’ї. Характерні аспекти недолі
жінки у давній сім’ї відображені у фольклорі, зокрема численних народних піснях і
творах української народно літератури.
Водночас, як уже зазначалося, в умовах історичного буття склалися і певні
особливості місця та ролі жінки в українській сім’ї. «Коли се правда, — писав І. Франко
в праці «Жіноча неволя в руських піснях народних», — що мірою культурності всякого
народу може служити то, як той народ обходиться з жінками, то й се безперечна правда,
що русько-український народ після сеї міри покажеться високо культурним у відношенні
до других сусідніх народів. Від давніх-давен всі учені люди, котрі пильно придивлялися
до життя українського народу, признавали, що українці обходяться зі своїми жінками
далеко лагідніше, далеко гуманніше й свобідніше, аніж їх сусіди» [7].
Поданий вище перелік демонструє бажаний, соціально-очікуваний спектр ролей,
що їх повинна була реалізувати жінка, посідаючи певний соціально-віковий статус.
Найвищий суспільний престиж здобували жінки, які повноцінно виконували всі приписані
відповідному віковому статусу ролі. Проте траплялися і відхилення від узвичаєного
порядку набуття та зміни соціальних статусів, часткове або неповноцінне виконання
певних ролей чи їх невиконання взагалі. Коли жінка демонструвала невідповідну
статусові поведінку, через якісь обставини не виконувала призначених для неї соціальних
ролей, то набувала специфічного соціального статусу (вдова, розлучена, стара діва,
бездітна, покритка, відьма та ін.), що не був безпосередньо пов’язаний з віком жінки.
Ці статуси розглядали як певні соціальні відхилення, що на рівні повсякденних практик
передбачало особливі моделі поведінки для таких осіб та відповідні способи контакту
з соціальним середовищем, а також виявлялось і в певних правових звичаєво-обрядових
обмеженнях [5; 86].
Тому можна стверджувати, що по всій Україні головував чоловік у сім’ї. Проте
завжди існували випадки, коли жінка ставала на чолі родини, в силу свого розуму,
кмітливості та завзяття. Адже не дарма існує народна приказка: «Чоловік голова, а
дружина шия, куди поверне туди й подивиться».
Натяк на вірогідність такого сценарію подружнього життя, де лідерство належить
жінці, віднаходимо у весільній обрядовості, деякі моменти якої мають сенс символічноритуального змагання між сторонами за майбутню першість у сім’ї. У гуцулів, сідаючи
на посад, «одне другого си сокотит, бо каже: «Ти мене приеєдеш, та й будеш ти
старшувати». Молодий боїт си, шо молода приеєде кожух їму або с поли і та й буде
старшувати» [5; 142–143].
На Поліссі, де весільний ритуал передбачав одночасне розплітання двох кіс
нареченої, завивальниці (представниці кожної зі сторін) робили це наввипередки,
прагнучи в такий спосіб прогнозувати головування у сім’ї чоловіка чи дружини.
Прикметно, що косу, яка призначалась для розплітання родині молодого, навмисне
заплітали туго, і наперед програмували не лише розвиток весільних подій, а й власне
саму роль жінки в подружжі. На Бойківщині, якщо дівка після сватанок ішла на обзоршпі
(оглядини) до батьків хлопця, то, переступаючи поріг хати, їй належало проговорити:
«Гоп, дубе, мій верх буде! Як Бог над нами, так я над вами». У Галичині «як клякають

середовища, які сповідають цінності маскулинності; «антишкільні» субкультури
тінейджерів низьких соціальних прошарків, проводять час у кафе, пивних барах, де
засвоюють цінності, які їм пропонує мас-медіа [14]. Враховуючи українські реалії за
аналогією з окремою групою, можна виокремити позашкільні субкультури.
Представники низьких прошарків і робітнича молодь за умов реформ інституту освіти
особливо незахищені, і шукають вирішення для себе проблем в ілюзіях субкультури,
що іноді призводить до конфлікту з домінуючими цінностями панівного класу і девіацій.
У часи СРСР у вітчизняній науці спочатку складається негативне ставлення до
молодіжної та музичної субкультур. Потім, вже наприкінці «Перебудови» враження
про неформальний рух постає менш радикальним, про нього пишуть як про «малу»
культуру молоді. Цькування неформалів і їх протиставлення комсомолу потрохи згасає.
Неформальна субкультура подається як та, що відрізняється від домінуючої системи
культури, але не втрачає зв’язку з цінностями й інституціональними утвореннями
суспільства.
Першим термін «молодіжна субкультура» (спочатку – «юнацька субкультура»)
ввів у науковий обіг І. Кон. У його працях «Відкриття «Я» та «Психологія юнацького
віку» молодіжна субкультура розглядається як важливий чинник соціалізації, тобто у
традиції структурно-функціонального аналізу. І. Кон вважаює, що «юнацька субкультура
має декілька постійних компонентів: специфічний набір цінностей і норм поведінки,
смаки, форми одягу і зовнішнього вигляду; відчуття своєї групової спільності і
солідарності; характерну манеру поведінки, способи спілкування, залицяння тощо» [5;
104]. Створення та розвиток альтернативних молодіжних неформальних груп і об’єднань
в СРСР у 80–90-х рр. ХХ ст. внаслідок здійснення демократичних перетворень змінив
напрям наукового дослідження субкультур – на місце заідеологізованої критики прийшов
аналіз та розгляд молодіжних товариств.
З початку 90-х рр., з одержанням Україною незалежності, у повсякденне життя
все дедалі активніше проникають національні, демократичні, ліберальні та
індивідуалістичні цінності західного світу. Вони доволі швидко приживаються у першу
чергу у неформальних молодіжних колах. Позиція деяких науковців перестала хитатись
разом з коливаннями «головної лінії партії», нечуваний плюралізм і зняття цензури
породили якісно нові явища. Разом із цим зникнення комсомолу, піонерії та інших
важливих структур, спрямованих на виховання молоді (різноманітні товариства, гуртки,
секції, клуби тощо) створили значну нішу для появи та небувалого розквіту строкатих
нетрадиційних організацій зі своїми статутами, правилами, ідеалами, цінностями тощо.
Отже, історичні умови сприяли стрімкому та невідворотному поширенню молодіжної
(і не лише) субкультури. Проте непрості соціальні умови 90-х рр. ускладнювали
розвиток науки і техніки, культури і мистецтва, освіти і прогресу. Економічна криза не
сприяла і всебічному дослідженню субкультур, і їх нового значення у нових історичних
реаліях. На зорі нашої незалежності більшість вчених продовжувала повторювати тези
кількарічної давнини, тобто доби розпаду радянської держави. Вони вважали, що
реально субкультури функціонували в тогочасному перехідному, як і попередньому
соціалістичному суспільстві переважно у двох проявах: як соціальна патологія і як
соціальна творчість. Ця двоякість поведінки привертала увагу багатьох дослідників,
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ставши своєрідним «каноном» часу занепаду СРСР, проте вже не відповідаючи умовам
незалежної України. На початку 90-х рр. до теми кримінальної субкультури майже не
звертались. Популярна тема криміналізації суспільства та криміналу в Україні у
90-х рр. ХХ ст. (як це не дивно!) практично обходила тему кримінальної субкультури,
як і тему субкультури бідних.
Різноманітність проявів молодіжної культури тоді умовно згрупували у два основні
родові блоки девіацій. Це зробили ще автори першого у СРСР довідника про
неформальні організації. У ньому було представлено різноманітні групи, об’єднання і
рухи молоді. Були там і товариства традиційного типу (наприклад, товариства зі
збереження навколишнього середовища та охорони пам’яток архітектури), нові клуби
самодіяльної та авторської пісні, девіантні угрупування та різноманітні групи (як
сьогодні б сказали «тусовки», серед яких хіпі, панки, металісти тощо). Спроби швидкої
уніфікації та спрощеної систематизації – це був перший і доволі примітивний погляд на
нові соціальні явища. Відомі аналітики з питань неформалів (як тоді називали носіїв
нової молодіжної субкультури) А. Запесоцький, А. Файн, З. Сикевич та Т. Щепанська
ще тоді зрозуміли у цих співтовариствах свої, окремі кола спілкування молоді. Зокрема,
наявність небезпечного принципу впізнання («свій» або «чужий»), зі зреченням
усталених (і часто конструктивних і позитивних) культурних стереотипів, з конфліктним
та агресивним сприйняттям реальності (з часом це стане предметом для вивчення
конфліктної субкультури), зі своєрідними уміннями і навичками орієнтуватись у
нестабільності та мінливості подій.
У переважній більшості, на думку фахівців (С. Іконникова, В. Лісовський,
В. Левічева та ін.), головною функцією будь-якого об’єднання є прагнення до
самореалізації, але спрямованість ця може виражатися по-різному. Самореалізація буває
різною, але переважно вона має аксеологічне навантаження та вкладення значних сил
(інтелектуальних, духовних, фізичних). Самореалізація, як правило, обумовлює стиль
життя, рідше лише його «фрагменти» – альтернативна творчість, проведення вільного
часу тощо. Т.Б. Щепанська вводить термін «лімінальні спільноти» – «підвішені» між
умовно соціальними позиціями – та поняття «екстернальна культура» («випала» з
офіційної культури). «Випалі» спільноти, обумовлені положення у соціумі
(маргінальність молоді) і протиставленню цінностей (головна ознака субкультури).
Світоглядні кризи, криміналізація, бідність (та поширення її субкультури), зміни
традиційних духовних парадигм, – все це сприяє поширенню субкультур негативного
спрямування.
На початку ХХІ ст. при аналізі нестандартних і неформальних явищ у культурному
житті у популярній й іноді у науковій літературі час від часу відбувалась підміна понять
– замість контркультури ставили субкультуру та навпаки. Це призводило до плутанини
та непорозуміння. Після молодіжної субкультури друге місце за популярністю займала
музична. Про неї писали більшість тих же дослідників, що і про молодіжну і, напевно,
мають рацію дослідники, які вважають, що «музичні субкультури… складова частина»
молодіжної субкультури [7]. По суті дослідження музичної субкультури було багато
у чому калькою молодіжної субкультури. Починаються дослідження інших
субкультур (бідності, вегетаріанства, тілесності тощо). За останні роки кримінальна
субкультура у контексті субкультурознавства набуває поширення за кордоном
(наприклад, Латвія та Росія).

Юридично-правове регулювання більшості питань, що стосувалися прав жінок,
здійснювалося на підставі цивільного законодавства тих країн, до складу яких тоді
входили українські землі – Австро-Угорщини та Російської імперії. Щоб зрозуміти
юридично-правовий їх статус у контексті цих двох різних законодавчих систем, важливо
виокремити деякі принципи, що були спільними для них і обумовлювали конкретні права
та можливості українських жінок. Характерною прикметою цивільного законодавства
більшості європейських країн було безумовне визнання чоловіка головою родини.
Інститут влади чоловіка був закріплений юридично і послідовно впроваджувався у
судовій практиці і в Австро-Угорщині, і в Росії. Згідно з цим принципом, саме він
визначав місце проживання сім’ї, передавав дружині своє прізвище та права свого стану,
посідав вирішальний голос у внутрішньо сімейних справах, мав пріоритетне право опіки
та влади над дітьми, був представником інтересів сім’ї перед громадськими та
державними органами та у суді . Отже, у правовому сенсі дружина була особою,
підлеглою і вторинною стосовно чоловіка. Прикметно, що брак чіткого правового
механізму реалізації принципу влади чоловіка в Росії спричинив порівняно ліберальне
його трактування у судовій практиці, з одного боку, та прагнення законотворця (Сенату)
його формально закріпити та посилити – з іншого [5; 87].
Отже, на відміну від багатьох країн Європи, жінка наділялась певними правами,
тобто ставала правосуб’єктною. Навіть за порушення певних своїх прав, або насилля
чоловіка, могла звернутися до суду. Хоча й існувала достатньо розгалужена процедура
позову, проте вона була можлива.
Також жінка мала особисте власне, закріплене законом майно – материзна, яке
жінка отримала в посаг під час одруження чи у спадок від матері, що перебувало у
неподільній власності жінки (хоч і в спільному користуванні сім’ї) та успадковувалося
тільки по жіночій лінії [7].
Проте і з достатньо розгалуженою системою законодавства усі стосунки, що
виникали у сім’ї, регулювались звичаєвим правом, за яким зазвичай перевагу надавали
чоловіку.
Докорінний злам у суспільних стосунках, поступове завоювання жіночою статтю
прав на освіту привели до існування наприкінці ХІХ ст. (1891–1892 рр.) 233 жіночих
гімназій Міністерства народної освіти, 31 жіночої гімназії відомства імператриці Марії,
56 приватних жіночих навчальних закладів з курсом гімназій і прогімназій, 30 інститутів,
40 жіночих єпархіальних училищ та інших закладів. Лише у гімназіях Міністерства
народної освіти і Маріїнських навчалося 72000 дівчат, а в усіх гімназіях і прогімназіях
не менше, як 100000, не беручи до уваги дівчат, які здобували освіту в інститутах,
єпархіальних училищах тощо [4].
Бурхливий розвиток жіночої освіти сприяв підвищенню соціального статусу
жіноцтва, його ролі у суспільних процесах, виникненню наприкінці ХІХ ст. жіночого
руху, однак представниці «слабкої половини» продовжували займати другорядні позиції.
Проте ці реформи не змогли докорінно змінити вже існуючий соціальний лад. І
основна функція жінки полягала в організації сімейного життя. Патріархальні устої сім’ї
робили жінку залежною і підневільною від чоловіка. «Муж жоні — закон», — гласить
народне прислів’я. З таким становищем жінки пов’язані різні зловживання чоловіка,
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Мета дослідження – показати місце жінки в українській сім’ї кінця ХІХ – поч. ХХ ст.,
її права та обов’язки.
Сучасна методологія дослідження корпусу історичних текстів надає можливість
по-новому глянути на жіночу історію, суттєво розширити межі інтелектуального
пошуку, наближуючись до дискурсивного поля європейських рецепцій. Перенісши
акценти на мікроісторію, сучасна методологія передбачає прискіпливу увагу до життя
окремої людини, а гендерно чутливі прийоми дозволяють розшифрувати стосунки між
чоловіками і жінками, зрозуміти як окремі їхні історії, так і загальні тенденції
взаємовідносин, які, в свій час, стали предметом історичних розвідок.
Поява наукових знань про жіноцтво в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. була відповіддю
на гострі виклики часу в умовах формування нової ідеологеми, домінантою якої
проголошувалося відстоювання природного права як основи громадської позиції для
всіх, у тому числі жінок. Актуалізація суспільно-політичних, національно культурних,
духовних процесів сприяла зародженню феноменології як напряму наукового знання в
українській історіографії. Пріоритетними мотивами цього процесу виступали пошук
шляхів розв’язання жіночого питання, дискусії у суспільстві щодо прав жінок,
подальший розвиток української історичної думки в умовах національного відродження [3].
Характерними рисами фемінологічного дискурсу кінця ХІХ – ХХ ст. стало
домінування українознавчого елементу та перенесення основного акценту в
етнографічно-етнологічну площину, про що переконливо свідчать праці Хв. Вовка,
В. Гнатюка, М. Дикарева, З. Кузелі, В. Шухевича, об’єднаних науковою мережею
періодичних видань – «Записки НТШ», «Етнографічний збірник», «Матеріали до
українсько-руської етнології», «Літературно-науковий вісник».
Жіноча компонента завдяки своїй багатомірності стала органічною складовою
теоретичного осмислення проблем матріархату, яким займався Хв. Вовк. Дослідженню
шлюбних обрядів, що несли в собі соціально-культурний код інституцій шлюбу,
з’ясуванню специфіки сімейних відносин була присвячена одна з ключових його праць
«Шлюбний ритуал та обряди на Україні» [1]. Природу соціальної підпорядкованості
жінки, яка залишилась нерозгаданою, вчений аналізував у зв’язку з іншими актуальними
проблемами. Її витоки він намагався знайти у процесах, що відбувались на більш ранніх
стадіях.
Вагомий внесок у дослідження даної проблематики внесла Оксана Кісь, яка
висвітлила її у своїй монографії «Жінка в традиційній українській культурі (друга
половина XIX – початок XX століття)» [5]. Якраз в її праці відображені усі аспекти
життя традиційної української жінки зазначеного періоду, соціально-політичні,
культурні, релігійні та гендерні аспекти.
Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. ознаменувався в історії як період докорінних змін у
житті звичайного селянина – відміна кріпацтва (на Правобережжі у 1848 р. та на
Лівобережжі у 1861 р.) та ряд прогресивних реформ розширили права та свободи. Це
все зумовило достатньо швидке майнове та соціальне розшарування серед населення,
а також трудову еміграцію. Водночас швидкими темпами розвивалась промисловість,
збільшувалась частка міського населення. З огляду на всі ці позиції змінювалось
становище жінки в суспільстві та сім’ї в цілому.

Отже, аналіз теорії та історії субкультур в Україні дає підстави стверджувати, що
мають рацію ті, хто акцентує увагу на розробці нових підходів та напрямів при аналізі
субкультур. Розглянувши розвиток субкультурології (як галузі культурології у розвитку
логіки субкультур) і субкультурознавства (як комплексне вивчення, знання та аналізу
субкультур), ми переконались, що вітчизняні науковці зробили чимало, проте ще є
чимало прогалин, які потребують дослідження при вивченні феномену субкультур.
Конструктивні субкультури необхідно відрізняти від таких небезпечних явищ, як
контркультури, паракультури і антикультури. Цьому має сприяти дослідження такої
важливої складової культурології, філософії, історії та мистецтвознавства, як теорія
та історія субкультур.
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У статті висвітлена історія та сучасний стан науково-методичної діяльності
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв.
Ключові слова: методична робота: завдання, напрями, функції; методичні
матеріали, методичний центр.

У даній статті подається характеристика соціально-правого статусу
української жінки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Окрема увага приділяється
дослідженню саме гендерного аспекту.
Ключові слова: гендер, фемінологія, соціальний конфлікт, соціонормативна
культура, кріпацтво, материзна, обрядовість.

В статье освещена история и современное состояние научно-методической
деятельности библиотеки Киевского национального университета культуры и
искусств.
Ключевые слова: методическая работа: задачи, направления, функции;
методические материалы, методический центр.
The article highlights the history and current state of scientific and technical library
of the Kiev National University of Culture and Arts.
Key words: methodological work: Tasks, Types, functions; training materials,
methodological center.
Методична робота полягає у мистецтві керувати інтелектуальними,
організаційними і технологічними ресурсами бібліотеки університету. Методисти
відстежують інноваційні процеси, аналізують їх та впроваджують у практичну
діяльність, шукають і розповсюджують передовий досвід, підвищують рівень
бібліотечного професіоналізму, допомагають кожному працівнику розкрити свої
особисті творчі здібності.
Сектор методичної роботи у бібліотеці Київського державного інституту культури
створений у 1980 р. Значних зусиль для організації його роботи доклала завідувач
бібліотеки Катерина Дмитрівна Головкіна – керівник з великим практичним досвідом
бібліотечної роботи. До 1990 р. на посаді методиста бібліотеки працювали Олена
Станіславівна Омельченко та Олена Семенівна Крашеніннікова. У липні 1990 р. була
введена посада завідувача сектору, яку займали Світлана Миколаївна Лупич (1992–
1997, 2003–2005), Оксана Геннадіївна Старинець (1998), Діана Василівна Філеш (1998–
2000), Олена Борисівна Курченко (2000–2002), Тетяна Райнгольдівна Шаповалова
(2006–2009). З березня 2009 р. завідувачем сектору є Олена Олексіївна Скаченко.
У 1982 р. бібліотека КДІК, згідно з наказом Міністерства культури № 506 «Про
створення республіканських методичних центрів при бібліотеках вузів мистецтва і
культури УРСР», стала республіканським методичним центром для мережі бібліотек
культурно-просвітницьких училищ і Київського училища естрадно-циркового мистецтва
[1], що сприяло розвитку науково-методичної діяльності бібліотеки. Основним
завданням сектору на той час було вивчення і розповсюдження передового досвіду
88

В данной статье подается характеристика социально-правового статуса
украинской женщины в конце ХІХ – в начале ХХ века. Отдельное внимание уделяется
исследованию именно гендерных позиций.
Ключевые слова: гендер, феминология, социальный конфликт,
соционормативная культура, крепостничество, материзна, обряднечество.
This article is characteristic of socio-legal status of Ukrainian women in the late
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aspect.
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Актуальність даної теми передусім визначається потребою вивчення гендерних
аспектів суспільного етносу в історико-етнологічному напрямі, питання становища
жінки в селянській сім’ї. На сучасному етапі вивчення такої проблематики є достатньо
популярним. Об’єктивне висвітлення всіх аспектів повсякденного життя української
жінки надає її етнокультурному портрету реалістичних рис, сприяє з’ясуванню
справжньої ролі жіноцтва в українській історії та культурі, виявленню витоків
гуманістичних і демократичних цінностей українства.
Сьогодні жінки доводять, що їм цілком під силу займатися будь-яким видом
бізнесової, економічної, державної, законотворчої діяльності. Загальна кількість жінок
України задіяна там, де треба вирішувати повсякденні побутові проблеми громадян і,
зрештою, займатися не творчою рутинною роботою. Можливо, в Україні реалізується
рекомендація Маргарет Тетчер: «Хочеш представництва – візьми чоловіка, хочеш
реальної роботи – візьми жінку».
Цей переломний момент відбувся якраз в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.,
коли жінка перестає виконувати лише господарські, але й певні соціальні функції та
наділялися вже правами. Це було зумовлене зовнішніми чинниками – реформаторською
діяльністю урядів Австро-Угорщини та Російської імперії, зміні в соціальній структурі
та світогляді населення.
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бібліотечно-бібліографічної роботи, аналіз звітів про роботу бібліотек, надання
методичної допомоги бібліотекам училищ і структурним підрозділам бібліотеки
інституту.
Важливим напрямом методичної діяльності бібліотеки у 80–90-х рр. ХХ ст. була
організація і проведення республіканських семінарів-практикумів для завідувачів
бібліотек вищих навчальних закладів культури і мистецтва та голів обласних (міських)
методичних об’єднань СУЗів. Під час цих заходів надавалися практичні поради та
консультації з різних проблем бібліотечної роботи. Наприклад, під час семінару, що
проводився 1982 році на базі бібліотеки КДІК, з доповіддю «Удосконалення
інформаційної діяльності бібліотеки вузу – фактор підвищення ефективності використання
фондів» виступили працівники служби інформації. У рекомендаціях семінару було
відмічено досвід роботи бібліотеки щодо інформаційного забезпечення науководослідної діяльності і навчального процесу вишу та запропоновано для впровадження у
практику роботи бібліотек вищих навчальних закладів культури і мистецтв.
Знаковою подією для бібліотеки стала підготовка і проведення Республіканського
семінару-практикуму для бібліотечних працівників культосвітніх і музичних училищ,
що проходив у 1982 р. на базі бібліотеки Сєверодонецького музичного училища.
Співробітники бібліотеки КДІК виступили на семінарі з доповіддю «Информационнобиблиографическая работа библиотеки среднего специального учебного заведения»
та надали консультації з питань організації обслуговування читачів у бібліотеці ВНЗ.
Для співробітників бібліотек музичних училищ та Одеської консерваторії прочитана
доповідь «Перспективы развития фондов библиотек и вопросы обеспечения их
сохранности».
У 1990 р. бібліотека КДІК ім. О. Є. Корнійчука разом з республіканським
методичним кабінетом Міністерства культури УРСР провела семінар-практикум на базі
Калуського культурно-освітнього училища, в якому, крім завідуючих бібліотек
культурно-освітніх училищ УРСР, взяли участь голови циклових комісій бібліотечних
дисциплін [2; 44]. Під час проведення «круглого столу» директор бібліотеки КДІК
К. Д. Головкіна виступила з доповідями: «Питання формування книжкових фондів
бібліотек училищ та роль циклової комісії бібліотечних дисциплін в цій справі» і «Деякі
психологічні аспекти спілкування бібліотекаря та читача у бібліотеці навчального
закладу».
За підготовку бази для проведення семінарів, надання практичної допомоги,
активну участь у їхньому проведенні, співробітники бібліотеки були відзначені
подяками від Міністерства освіти України (1982, 1991 роки).
З метою комплексного вивчення та узагальнення кращого досвіду бібліотек
культурно-освітніх училищ у 1990-х рр. керівники бібліотеки КДІК здійснювали
методичні виїзди, під час яких виявлялися проблеми і надавалися відповідні методичні
рекомендації та адресна консультаційна допомога. Безпосередню допомогу на місцях
надавали бібліотекам Київського, Житомирського (К. Д. Головкіна) та Канівського
(Г. О. Стешенко) училищ культури (1990 р.).
Як методичний центр, бібліотека брала активну участь у підготовці і проведенні
занять з підвищення кваліфікації завідуючих бібліотеками культурно-освітніх училищ
у республіканській школі передового досвіду. Так, для слухачів республіканських курсів
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підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з 1983 по 1986 рр. провідними
фахівцями бібліотеки читалися лекції з питань забезпечення літературою навчального
процесу, планування роботи бібліотек, формування, організації і використання книжкових
фондів, рекласифікації каталогів і картотек за таблицями ББК, організації
бібліографічної роботи. Основними доповідачами були: К. Д. Головкіна (завідуюча),
Г. О. Стешенко (заст. завідуючої), Г. І. Лавриненко (зав. відділом комплектування),
Т. В. Дяченко (зав. ДБВ).
Упродовж 30 років (1982–2012) наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв є методичним центром, що здійснює методичне
керівництво бібліотеками ВНЗ І–ІІ р. а. системи Міністерства культури України. До
методичного об’єднання належать 26 бібліотек.
Робота бібліотек училищ і коледжів культури та мистецтв станом на 01.01.2012 р.
характеризується такими показниками:
• Загальний фонд – 921 838 прим.
• Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком – 16 321 осіб.
• Відвідуваність – 370 369 осіб.
• Видано документів – 690 032 прим.
• Кількість працівників – 60 (31 – вища бібліотечна освіта).
Основними функціями методичного центру є: консультаційна; інформаційна;
організаційна; контрольна; аналітична; виявлення, узагальнення і розповсюдження
передового досвіду із застосуванням у бібліотеках сучасних технологій.
Щорічно сектор отримує звіти про роботу бібліотек, здійснює підготовку на їхній
основі статистичних таблиць з коротким аналізом. Аналіз статистичних показників
діяльності бібліотек ВНЗ системи культури розкриває їхню роботу у динаміці,
об’єктивно свідчить про досягнення, виявляє проблеми, які потрібно вирішувати,
дозволяє оцінювати якість роботи.
Для покращення співпраці між бібліотеками училищ і коледжів культури, створення
умов для обміну досвідом сектор методичної роботи у 2010 р. підготував довідник
«Методичне об’єднання бібліотек училищ і коледжів системи культури України», де
зібрана інформація про бібліотеки мережі. У довіднику подані дані про юридичну адресу,
телефони училищ; E-mail і URL-адреси училищ; історію створення бібліотек, ПІП
завідувачів бібліотек; дані про фонд; інформаційне забезпечення.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив необхідність
переосмислення змісту і завдань роботи бібліотеки ВНЗ.
Головним завданням сектору методичної роботи в даний час є аналітикопрогностична, методична і консультативна діяльність, яка покликана забезпечити
виявлення передових тенденцій розвитку бібліотечної справи і впровадження їх у роботу
усіх структурних підрозділів бібліотеки.
Основними напрямами методичної діяльності визначено:
–Вивчення нових технологій і сприяння їх впровадженню.
–Надання допомоги у проведенні досліджень з важливих для бібліотеки проблем.
–Рекламна діяльність бібліотеки та її послуг.
–Підготовка методичних матеріалів.

необхідна наявність свідомої державної політики та відповідних заходів, які одержать
підтримку як від законодавчої, так і від виконавчої влади. Якщо державна політика не
реалізовуватиметься, то усі дискусії про необхідність мультикультуралізму у
поліетнічному суспільстві залишатимуться лише у просторі теоретичних рефлексій і
досліджень для вузького кола науковців [4; 65].
Глобалізація загострює і виявляє особливі грані проблеми співвідношення
європейської та американської культури, а також сукупності окремих культур решти
частини світу, головним чином, країн, що розвиваються.
Глобальні трансформації світових культур вже не можуть розглядатися у відриві
від політичного контексту. Уявлення про те, що культура – вища цінність, а збереження
культури будь-якого народу – найважливіше завдання, що наявність множинності культур
є передумовою подальшого прогресивного розвитку людства, протягом всіх
післявоєнних десятиліть розглядалося як теоретична основа практичної діяльності
міжнародних організацій гуманітарної спрямованості та курсу культурної політики
кожної держави зокрема.
Отже, починаючи з економічної сфери, глобалізація поступово утверджується у
культурних і політичних процесах. Змінність ситуації характеризує трансформаційність,
що варто враховувати у глобалізаційному дискурсі [7; 46]. В цьому контексті
трансформаційні процеси галузі культури під час своєї еволюції набувають
суперечливого характеру. Очевидно, що глобалізація змінює не тільки ландшафт
світової економіки і політики, але і якість життя людської спільноти та її культуру. Під
поняттям глобалізації прихована ціла низка серйозних чинників, потенціал яких для
культури лише починає розкриватися.
У дослідженнях глобалізації потрібно подолати однобічність наявних підходів і
по можливості синтезувати сукупність способів і прийомів дослідження проблематики,
пам’ятаючи про те, що глобалізація – результат цілого комплексу інноваційних чинників,
що викликають фундаментальний цивілізаційний поворот в історії людства. Перед
Україною, як частиною глобалізованого світу, постає практично весь спектр зазначених
глобальних проблем та можливостей. Тому формування й управління культурною
політикою на сучасному етапі розвитку людства повинно враховувати впливи
ґлобалізаційних процесів на культуру і мистецтво. У зв’язку з чим різко зростає потреба
у нових концепціях і нових теоретичних парадигмах, які допоможуть вирішити основні
завдання культурної політики в умовах глобалізації.
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У цьому підході велике значення надається проблемам розподілу ресурсів в умовах їх
обмеженості, проблемам перерозподілу влади тощо. Багато прихильників цього
напряму концентруються на аналізі виниклих геополітичних конфігурацій, що виникли:
однополюсного світу, геополітичного трикутника, багатополюсного світового порядку
та ін.
Динаміка процесів глобалізації загострила проблему національно-культурної
ідентичності, яка сьогодні перетворилася на одну з найважливіших проблем, що турбує
не лише культурологів, але й соціологів і політологів в усьому світі. На сьогодні криза
ідентичності прослідковується практично у всіх країнах. Підґрунтям цього виступає
те, що глобалізація є руйнацією традиційного політичного порядку, який базується на
принципах державного суверенітету та національно-культурної інтеграції. Дослідники
виокремлюють стрімке ослаблення традиційних інструментів політичного управління
і, як наслідок, вакуум влади. У результаті світ починає розвиватися сам по собі,
«вислизаючи» від спроб його впорядкувати, направити і контролювати. Так, популярний
у Німеччині соціолог У. Бек у межах своєї концепції «суспільства ризику» характеризує
глобалізацію як процес деполітизації та дерегулювання світового співтовариства [1;
180–182]. В умовах руйнування сформованого політичного простору владу одержують
абсолютно нові історичні aктори, такі як транснаціональні корпорації, міжнародні та
неурядові організації, інтереси і дії яких дуже часто не можуть бути поставлені під
громадський контроль.
У процесі глобалізації зникає багатоманіття типів культурної взаємодії. З їх
поглибленням і розширенням домінуючим типом взаємодії між різними культурними
світами постає експансія, в процесі якої відбувається прогресуюче впровадження
цінностей однієї культури у систему цінностей іншої.
Інтеграція різних держав, у тому числі України, у світовий культурний процес на
принципах мультикультуралізму не сприяє розвитку національної культури, залишаючись
офіційним курсом культурної політики держав-лідерів. У країнах, що розвиваються,
простежується наявність недостатньо ефективних законодавчих та адміністративних
механізмів, відсутність належної державної фінансової, юридичної та інформаційної
підтримки національної культури. Як наслідок, поширюється явище культурної
уніфікації за рахунок втрати національної культурної самобутності. Національна культура,
її захист і збереження постають нині не лише як питання національної, а й
«загально¬планетарної безпеки» [5; 9]. Сьогодні жодна культура, нація, країна, соціальна
група чи індивід не сприймаються як замкнуті чи самодостатні суспільні феномени. Їм
усім властивий взаємозв’язок, взаємообумовленість і взаємовідношення. Ці складові,
які на перший погляд забезпечують культурну взаємодію, в умовах сьогодення постають
вкрай складними елементами у наслідку процесу глобалізації. А вирішення таких питань
потребує формування та впровадження зваженої культурної політики. Глобалізація
забезпечує інтеграцію народів та держав у єдиний культурний простір. Процеси
глобалізації є причиною змін у найважливіших соціальних інститутах сучасної
цивілізації: змінюється роль держави, демократії, цінності свободи, відбуваються
порушення ціннісно-нормативної системи суспільства. Для створення і розвитку
гармонійного мультикультуралізму у певному суспільстві, країні, регіоні перш за все

–Розробка регламентуючої і технологічної документації.
–Організація заходів підвищення кваліфікації співробітників.
Серед форм методичного впливу, що застосовуються у роботі сектору, є
підготовка науково-методичної продукції, яка, відповідно до тематики та мети, буває
регламентуючою; інформаційною; статистично-аналітичною; рекомендаційною;
рекламною.
Підготовка методичних матеріалів здійснюється у бібліотеці КНУКіМ з середини
1990-х років. За цей час провідними фахівцями бібліотеки підготовлено понад 60
методичних рекомендацій, консультацій, порад, інструктивно-методичних листів,
пам’яток, оглядів роботи, зведених статистичних таблиць. Щоквартально до
культосвітніх училищ надсилались інформаційні списки нової літератури з проблем
вищої та середньої освіти, бібліотекознавства та бібліографії, культурно-масової роботи
та клубної справи, що надходила до бібліотеки по обов’язковому платному примірнику.
Щорічно (з 1988 р.) готується «Аналіз діяльності бібліотек училищ культури
України за … роки (згідно матеріалів звітів)», що містить аналіз бібліотечних фондів,
заходів з популяризації літератури, організації обслуговування читачів, довідковобібліографічного апарату, кадрового складу бібліотек.
На прохання завідувачів бібліотек училищ культури готуються методичні
рекомендації: «Комплектування довідково-бібліографічного фонду бібліотеки
культурно-освітнього училища», «Організація інформаційного обслуговування
керівництва та викладачів училищ в режимах ВРІ та ДОК», «Перевірка бібліотечного
фонду»; «Складання плану роботи бібліотеки та звіту про її діяльність», «Створення
бібліографічних посібників у бібліотеках» та ін.
Як зазначено вище, діяльність бібліотеки КНУКіМ як методичного центру у
сучасних умовах розвитку освіти полягає в аналізі роботи і прогнозуванні розвитку,
кумуляції кращого досвіду, розробці і впровадженні інноваційних процесів, організації
безперервної освіти, модернізації бібліотек училищ і коледжів культури і мистецтв
відповідно до вимог часу. Методисти бібліотеки намагаються вчасно реагувати на всі
зміни, які відбуваються в суспільстві, у бібліотечній сфері; сприяти адаптації
бібліотечної роботи до нових умов, освоєнню нових знань, систематичному
підвищенню професійної кваліфікації та творчої ініціативи на основі вдосконалення
традиційних і впровадження нових форм і методів роботи.
З метою вивчення сучасного стану, визначення пріоритетних напрямів діяльності
бібліотек протягом 2012 р. сектор методичної роботи проводив дослідження на тему:
«Діяльність бібліотек ВНЗ І–ІІ р. а. Міністерства культури України щодо інформаційного
забезпечення навчальної та наукової роботи вишу». У процесі дослідження вивчалися
стан інформаційно-бібліографічного обслуговування, інформаційно-масової роботи,
роль бібліотек у соціокультурному житті навчального закладу, реклама бібліотеки та її
послуг, структура бібліотечних кадрів, джерела поповнення бібліотечних фондів.
Результати дослідження викладені у виданні «Бібліотеки вищих навчальних закладів
І–ІІ рівнів акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі» [3].
Важливий напрям методичної роботи – створення регламентуючої документації.
Впродовж 2010–2012 рр. була оновлена документація бібліотеки: Положення про
Бібліотеку, Правила користування бібліотекою, Положення про відділи та Основні
технологічні інструкції.
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Постійно у сфері уваги методистів знаходяться питання підвищення кваліфікації
співробітників бібліотеки, сприяння їхній професійній самоосвіті. З цією метою
надаються консультації, проводяться тематичні огляди з окремих напрямів роботи та
інформаційні огляди фахових видань, готуються методичні матеріали.
Впровадження інформаційних технологій у технологічні процеси роботи
бібліотеки підвищили вимоги до знань і практичних навичок бібліотечних працівників.
На першому етапі здійснення процесів автоматизації (у 2000 р.) відбулося навчання
усіх співробітників відповідно до курсу «Комп’ютерна культура користувача».
Придбання АБІС ІРБІС, за допомогою якої створювався Електронний каталог
бібліотеки, зумовив необхідність навчання співробітників у «Школі ІРБІС».
Оформлення регламентуючих документів, підготовка методичних і
бібліографічних видань з використанням комп’ютерних технологій потребувало знання
особливостей роботи у форматах MS Word, MS Excel. З цією метою для співробітників
бібліотеки було проведено ряд консультацій, розроблено методичну пам’ятку
«Оформлення тексту за допомогою Microsoft Word» щодо особливостей оформлення
документів за допомогою різних елементів даної програми.
Система підвищення кваліфікації доповнюється участю у семінарах і наукових
конференціях. Керівники бібліотеки відвідують засідання методичної секції бібліотек
вишів ІІІ–ІУ рівня акредитації м. Києва, знайомляться з досвідом роботи інших
бібліотек ВНЗ.
Велику увагу методисти приділяють рекламній діяльності бібліотеки та її
послугам, відображаючи за допомогою реклами інформаційно-бібліографічні ресурси,
можливості, створюючи привабливий імідж книгозбірні. Найбільш широко
використовуються традиційні форми реклами: книжкові виставки (тематичні, виставки
нових надходжень, до ювілейних і знаменних дат), мають свою аудиторію Дні
інформації, Дні кафедри, виставки на конференціях, що проводяться у КНУКіМ.
Ефективним засобом популяризації бібліотечних ресурсів є віртуальні виставки,
підготовка яких розпочалася у 2012 р. Так, на веб-сайті КНУКіМ можна переглянути 3
віртуальні виставки [4, 5, 6]: «Шевченкове слово в віках не старіє…», «Україна – козацька
мати», «Чорна тінь Голодомору». Важливим джерелом інформації про бібліотечні
послуги та заходи є публікації співробітників бібліотеки, розміщені на веб-сайті
КНУКіМ.
Надалі бібліотека КНУКіМ як методичний центр для бібліотек училищ та коледжів
культури і мистецтв свою роботу спрямовуватиме на:
–вивчення сучасного стану роботи бібліотек (аналітико-прогностична діяльність),
що передбачає вивчення, аналіз досвіду; здійснення статистичних розрахунків;
відстеження процесів адаптації бібліотек до суспільних змін та інноваційних форм
роботи;
–науково-методичне забезпечення пріоритетних напрямів діяльності: створення
нових інформаційних продуктів і послуг, впровадження нових бібліотечних технологій;
методичний моніторинг діяльності бібліотек мережі та прогнозування їхнього розвитку.

могти здійснювати процес комунікації з представниками інших культур, розуміти
загальні тенденції розвитку сучасного суспільства, технології, мистецтва і науки.
Глобалізація посилила інтенсивність культурного обміну, розширила коло
юридичних і матеріально-технічних можливостей реалізації права кожної людини брати
участь у культурному житті суспільства. Процес глобалізації сприяє забезпеченню
свободи творчості та доступу до культурних надбань кожного індивіда, від необхідності
задоволення об’єктивних потреб учасників культурного обміну до умов формування
культурної політики на міжнародному рівні. Глобалізація знімає обмеження міграції з
країни в країну для видатних митців, багато з яких проводять за кордоном значно більше
часу, ніж у себе на батьківщині. Результати творчості геніїв в умовах глобалізації
перестають бути надбанням тієї чи іншої нації і стають надбанням усього людства.
Культурний обмін між народами стає невід’ємним атрибутом розвитку людського
суспільства. Жодна, навіть наймогутніша з політичного та економічного погляду,
держава не здатна задовольнити культурно-естетичні запити й потреби своїх громадян,
не звертаючись до світового культурного спадку, духовного надбання інших країн і
народів [10; 74].
Глобалізація сприяє культурній універсалізації. Процеси глобалізації створюють
передумови для виходу культури за межі общинно-племінних і локально територіальних
утворень. Завдяки новим інформаційним технологіям ідеї, символи, знання та вміння,
накопичені тим чи іншим етносом, одержують поширення в інших культурних світах,
сприяючи формуванню у представників інших націй і народів більш точного уявлення
про те, що є таке та чи інша культура, яке місце вона займає поміж інших національних
та етнічних культур. У той же час художні цінності людства є витвором національних
культур, які надають своє неповторне й збагачувальне спільне бачення. Межі і способи
розгортання процесів глобалізації, її наслідки, можливість адаптації до багатокультурної
реальності чи, навпаки, адаптації багатокультурної реальності до глобалізації має
безпосередній вплив на продукт світової скарбниці культури і формування культурної
політики на міжнародному рівні.
Глобалізація також сприяє усвідомленню культурної нерівності між країнами. За
рівнем освіти, технічним та інформаційним забезпеченням на душу населення, частоті
відвідування культурних закладів, частці коштів, що виділяються з бюджету на потреби
культури тощо, економічно розвинені країни на порядок випереджають країни, що
розвиваються. Трансформаційні умови, спричинені процесом глобалізації, впливають
на прийняття рішень усіх гілок влади як на державному та місцевому, так і на
міжнародному рівні.
Глобалізація руйнує культурні кордони, які формувалися тисячоліттями попередніх
періодів в історії культур окремих народів. Деякі дослідники наголошують, що цим
самим глобалізація загрожує збереженню культурної ідентичності та різноманіттю.
Яскравими представниками лінії аналізу є З. Бжезинський і С. Хантінгтон [2, 8].
Глобалізація розглядається ними, головним чином, як зростання конфліктності у світі:
світ стає ареною конфліктів культурно-етнічних цивілізацій. Економічний розвиток у
процесі глобалізації змінює геополітичну карту, що має наслідком безліч нових
конфліктів, головний з яких лежить на кордоні між західною та східною цивілізаціями.

Література:
1. О создании республиканских методических центров при библиотеках вузов
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4) розгортання процесу глобалізації у сучасній цивілізації впливає на життя
суспільства (формування нових потреб, умов та форм комунікації, ціннісних орієнтацій,
форм і способів самоідентифікації особистостей і соціальних груп), на спосіб життя і
менталітет людей;
5) складаються особливі відносини між глобалізацією, як якісною
характеристикою рівня розвитку сучасної цивілізації, і культурою. З одного боку,
з’являються нові форми і способи функціонування культури, виникають передумови
для змістовно-ціннісних змін всередині культури, а з іншого боку, культура активно
реагує і сама починає впливати на цивілізаційний процес, що формується. У цьому
взаємному впливі проявляються як позитивні чинники (оптимізують поступальний
розвиток), так і негативні (деструктивні для обох сторін) [6; 25–26].
Разом з тим, більшість науковців визнають, що глобалізація є причиною багатьох
трансформаційних процесів у сучасному суспільстві. Зокрема, А. Капуш наголошує,
що процес глобалізації створює нестабільний світ, у якому трансформації охоплюють
усі сфери суспільного та індивідуального життя. Поширення глобалізаційних процесів
і новітніх інформаційних технологій у сучасному світі має універсальний характер і
спонукає всі національні культури активно пристосуватися до цих процесів [4; 64].
Процес глобалізації, як і більшість трансформаційних процесів, носить
неоднозначний характер. У. Бек, цитуючи одного із основоположників теорії культурної
глобалізації Роланда Робертсона, зазначає, що сучасні роботи з теорії культури
відкидають образ закритості окремих суспільств і відповідних культурних просторів
та описують іманентний діалектичний процес культурної глобалізації, у якому одночасно
можливі і відбуваються протилежні речі [1; 86]. За цих умов відповідного впливу зазнає
увесь комплекс операційних принципів, адміністративно-фінансових видів діяльності
та процедур, які забезпечують основу дій держави у галузі культури і є визначальними
для формування та впровадження культурної політики.
З одного боку, глобалізація явно сприяє прискоренню процесу динаміки культури,
а отже, і культурної політики на будь-якому рівні. Під її впливом зростають темпи
виробництва, поширення і споживання культурних цінностей. Це призводить до
збільшення обсягу інформації, одержаної індивідом, до розширення його кругозору,
підвищення інтелектуального рівня. Завдяки новим інформаційним технологіям людина
глобального суспільства одержує можливість ознайомитися з артефактами, які до цього
були недоступні людям індустріального і постіндустріального суспільства. Обмеження
фінансових ресурсів не давали можливості переважній більшості людей здійснювати
пізнавальні закордонні поїздки у різноманітні країни, які є осередками значної частини
надбань світової культурної спадщини. Віртуальні музеї, бібліотеки, картинні галереї,
концертні зали, що існують у мережі Інтернет, надають можливість познайомиться з
тим, що було створено генієм художників, архітекторів, композиторів, незалежно від
того, у якій країні світу знаходяться створені ними шедеври. Для мільйонів читачів
стали доступні сховища найбільших бібліотек світу, фондами яких протягом століть
могло користуватися лише вузьке коло осіб [11; 71]. Глобалізація уніфіковує й освітній
аспект, відповідно до якого людина в умовах сучасності повинна мати якісну фахову
освіту, вміти використовувати комп’ютерні технології, володіти іноземними мовами,
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ГАСТРОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ
Предметом даної статті є визначення теоретичних основ гастрономічної
культури як комплексного феномену, одного із засобів маркування соціального й
культурного статусу індивіда. Розглядаються її основні функції та чинники
формування.
Ключові слова: культурологія, гастрономічна культура, кулінарна культура,
маркування, рефлексія, харчування.
Предметом данной статьи является определение теоретических основ
гастрономической культуры как комплексного феномена, одного из средств
маркировки социального и культурного статуса индивида. Рассматриваются ее
основные функции и факторы формирования.
Ключевые слова: культурология, гастрономическая культура, кулинарная
культура, маркировка, рефлексия, питание.
The subject of this paper is to determine the theoretical foundations of gastronomic
culture as a complex phenomenon, a means of marking social and cultural status of the
individual. Discusses its basic features and factors shaping.
Key words: cultural studies, gastronomic culture, culinary culture, marking,
reflection, nutrition.
Упродовж усієї історії людства харчування завжди було вагомим і стійким
чинником, що визначав рівень розвитку суспільства. Смаки людей різних цивілізацій
формувалися в тісному зв’язку з культурними традиціями кожного народу. Різниця у
смаках настільки суттєва, що їжа одних людей викликає подив і несприйняття в інших.
На історично сформований традиційний характер харчування вплинули географічне
розташування й економічний розвиток, релігія, система культових заборон, звичаї, що
визначають спосіб життя. Теорія харчування завжди була важливим і необхідним
складником усіх універсальних природничо-наукових концепцій.
У цьому контексті інтерес культурології до проблематики повсякденного
харчування є абсолютно закономірним. Адже споживання їжі – процедура, пов’язана з
соціально-культурними формами поведінки людей (обрядами, ритуалами, церемоніями
тощо), вона супроводжує різні події людського життя. Спільне прийняття їжі – це не
тільки насичення, втамування голоду, а й спілкування людей, а сама їжа в цьому
спілкуванні стає символом, знаком. Таким чином, процеси приготування і споживання
їжі перестали бути просто способами задоволення біологічної потреби і стали однією
з важливих частин повсякденного життя сучасної людини.
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ООН Кофі Анана щодо роботи організації від 31 серпня 1999 року, глобалізація – це
загальний термін, що означає все більш складний комплекс транскордонних взаємодій
між фізичними особами, підприємствами, інститутами та ринками, який проявляється
у розширенні потоків товарів, технологій та фінансових коштів, у неухильному зростанні
та посиленні впливу міжнародних інститутів громадянського суспільства, у глобальній
діяльності транснаціональних корпорацій, у суттєвому розширенні масштабів
транскордонних комунікаційних та інформаційних обмінів, перш за все, через Інтернет,
у транскордонному переносі захворювань та екологічних наслідків та у все більшій
взаємопов’язаності певних типів злочинної діяльності [13]. До прикладу підходів щодо
розуміння поняття глобалізації, можна навести ще одне визначення російського науковця
Олександра Чумакова у монографії «Глобалізація. Контури цілісного світу». У своїй
роботі автор зазначає, що глобалізація – це процес універсалізації, становлення для
всієї планети Земля структур, зв’язків та відносин у різних сферах суспільного життя.
Він підкреслює, що глобалізація виступає також і як явище, і як феномен, коли вона
сприймається як об’єктивна реальність, яка заявляє про себе замкнутістю глобального
простору, єдиним світовим господарством, загальною екологічною взаємозалежністю,
глобальними комунікаціями тощо, і яка у такій якості ніким не може бути проігнорована
[9; 31].
Як більшість західних науковців, німецький дослідник У. Бек підтримує думку,
що розширення світового ринку має наслідки для культурної сфери. Він доводить, що
глобалізація економічної активності супроводжується хвилями трансформації у галузі
культури, процесом, який називають культурною глобалізацією [1; 81].
Російський культуролог О. Шендрик зазначає, що глобалізація передбачає процес
інтеграції та уніфікації у всесвітньому економічному, політичному та культурному полі.
У процесі глобалізації виникає нова система виробництва, розповсюдження і споживання
культурних цінностей [11; 60].
Підтверджуючи цю думку, І. Дзюба стверджує, що процес глобалізації у сучасному
світі – складне і суперечливе явище, яке має неоднозначні як позитивні, так і негативні,
навіть загрозливі, наслідки для всього людства. Позитивні інтегруючі тенденції ведуть
до взаємодії різних культур, стандартизації, що полегшує культурний обмін, а негативні
– до культурної уніфікації, ментального колоні¬алізму, споживацтва, примітивізації
смаків і конформізму [3; 30–33].
У різноманітних визначеннях сутності глобалізації можна виокремити спільні риси
цього процесу. Зокрема, російська дослідниця О. Устюгова зводить їх до наступного:
1) це об’єктивний природно-історичний процес, що характеризує внутрішні
потреби розвитку сучасної цивілізації, який з найбільшою інтенсивністю проявився в
останній чверті ХХ ст.;
2) це системний процес, що виявляється у примноженні і ускладненні соціальних
зв’язків, дія якого призводить до наднаціональної і наддержавної інтеграції насамперед
у сфері економіки, техніки і технології, інформації, політики, права, управлінні та
виникненню у результаті цього якоїсь складної системи, що починає функціонувати як
єдиний організм зі своїми структурами і інститутами;
3) під час цього процесу, зачіпаючи основи існування усього людства (соціуму і
кожної окремої людини), виникають проблеми, вирішення яких неможливе локальними
зусиллями (так звані глобальні проблеми);
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Під вплив глобалізаційних процесів потрапила також і політика держав у галузі
культури, що складає вагому частку у механізмі функціонування будь-якого сучасного
суспільства. Це спричинює той факт, що звернення до проблеми аналізу глобалізації
як яинника впливу на культурну політику становить важливий сегмент кола інтересів
сучасного наукового пошуку.
Даною проблемою займаються науковці різних галузей знань: культурології,
політології, соціології, філософії. Слід відзначити вагомий внесок у формування
теоретико-методологічних засад і визначення окремих аспектів глобалізації низки
досліджень українських та зарубіжних вчених. Зокрема, У. Бек у своїх дослідженнях
пропонував політичні рішення проблеми глобалізації та розглядав перспективи світової
спільноти. З. Бжезинський розглядав світову геополітичну ситуацію, моделюючи
можливі варіанти поведінки країн і їхніх союзів у майбутньому. С. Хантінгтон описував
політичну реальність наших днів, надаючи прогноз глобального розвитку всієї земної
цивілізації. О. Чумаков висвітлював глобалізацію, з одного боку, як природноісторичний процес, а з іншого – як сферу взаємовідносин та протиборства різних сил і
інтересів. І. Дзюба та А. Шендрик аналізували багатоаспектність процесу глобалізації
та його суперечливий характер, позитивні й негативні наслідки, особливо у галузі
культури. В. Федотова розглядає глобалізацію як характеристику нового процесу
соціальної трансформації, що виступає завершенням процесу утворення всесвітніх
зв’язків, вільної торгівлі та становлення всесвітньої історії. В. Шейко займався
висвітленням ролі діалогу та полілогу культур у процесі цивілізаційної глобалізації.
Віддаючи належне науковій і практичній значущості розглянутих наукових праць
вітчизняних і зарубіжних учених, присвячених дослідженню глобалізації, слід, однак,
зауважити, що дослідницькі інтереси науковців не торкалися аспекту впливу глобалізації
на державну політику у галузі культури. Тому виникає потреба в комплексному
дослідженні чинників впливу на культурну політику, чільне місце з яких займає
глобалізація, звідки випливає наукова новизна даної теми дослідження. Отже,
актуальність даної теми, її теоретичне і практичне значення та недостатня розробленість
визначили науковий інтерес автора до дослідження.
У зв’язку з цим, метою даної статті є висвітлення феномену глобалізації як чинника
впливу на державну політику у галузі культури.
У сучасному розумінні термін «глобалізація» виник у середині 80-х рр. ХХ ст.
Багато науковців пов’язують його появу з ім’ям американського дослідника Теодора
Левітта, який у статті «Глобалізація ринків» позначив ним економічну складову явища,
а саме: злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими
багатонаціональними корпораціями.
Етимологічно поняття глобалізація бере початок від латинського globus, що
означає куля, земна куля, глобус. Від цього слова було утворено прикметник
«глобальний», тобто такий, що має відношення до земної кулі – світовий, планетарний.
Отже, саме поняття глобалізація (globalization), яке уперше було зафіксовано в
англійській мові, передбачає перетворення певного явища на світове та таке, яке
стосується всієї земної кулі.
У даний час існує декілька десятків дефініцій категорії. Поміж них цікавим є
визначення глобалізації, яке дала ООН. Як зазначено у доповіді Генерального секретаря

Для характеристики повсякденного харчування останнім часом найчастіше
використовується поняття «гастрономічна культура», яке передбачає комплексний опис
даної сфери.
Проте гастрономічна культура ще не стала предметом пильного наукового інтересу.
Фрагментарні відомості про харчові звички того або іншого народу зустрічаються
в роботах етнографічного та історичного характеру (І. Забелін, А. Терещенко,
Н. Костомаров) [10].
Близьке до культури харчування і поняття системи живлення етносу, введене
С. А. Арутюновим. Система харчування етносу включає в себе «набір основних
продуктів і типи страв, наявність тих чи інших додаткових компонентів (приправ і спецій),
способи обробки продуктів і приготування страв, харчові обмеження і переваги, правила
поведінки, пов’язані з прийомом їжі» [1].
Вперше зв’язок повсякденного харчування з системою культури виявлений у
працях представників школи «Анналів», зокрема Ф. Броделя, який зробив спробу
розглянути гастрономічну культуру в контексті епохи з врахуванням економічних,
політичних і соціальних чинників. У роботах К. Леві-Стросса, Р. Барта й М. Дугласа їжа
розглядається як один із видів специфічного культурного коду [2, 3, 5].
У матеріалах наступних досліджень їжа розглядається як особлива сфера культури
і розглядається як симбіоз історичних, соціальних і культурних контекстів. Так,
наприкінці ХХ ст. сформувався особливий напрям досліджень – food studies. Цей
міждисциплінарний проект об’єднав істориків, етнографів, антропологів, соціологів,
економістів і представників низки інших галузей знань. Цільовим завданням цього
напряму є одержання комплексу інформації про сферу харчування, оскільки в умовах
сьогодення виникає потреба не тільки в новій ідеології життя, а й у новій системі знань,
побудованій на єдиній теоретичній основі, що охоплює низку питань, які в контексті
харчування виходять за межі біології, екології, медицини, економіки тощо.
Науковий напрям, який запропонував міждисциплінарний холістичний підхід до
вивчення проблем харчування людини, дістав назву "екотрофологія" (гр. ойкос – місце
проживання, трофе – харчування, логос – вчення). Екотрофологія навчає, як створити
умови, що повністю забезпечують потреби різних верств населення в раціональному і
збалансованому харчуванні, адекватному національним традиціям і звичкам, віку,
професії, стану здоров’я, економічному становищу та екологічній ситуації.
Проте ряд проблем залишається за межами розгляду. Перш за все, зберігається
неоднозначність самого поняття «гастрономічна культура».
Дане поняття традиційно вживається у двох основних значеннях. З одного боку,
досить широко поширене розуміння гастрономічної культури як національної кулінарної
традиції, як набір страв, типових для даного народу. Так, говорять про гастрономічну
культуру італійців, росіян, китайців. У цьому випадку дане поняття слугує для
узагальненої характеристики якоїсь емпіричної даності. Розширювальне трактування
може включати в себе будь-яку відносно замкнуту в просторовому або часовому
відношенні систему харчування.
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Разом з тим у різноманітних виданнях останніх років (як наукових, так і
публіцистичних) вираз «гастрономічна культура» використовується як оціночна та
порівняльна характеристика, як маркер рівня розвитку суспільства та індивіда. Так, існує
уявлення про країни «високої» і «низької» гастрономічної культури, про необхідність
підвищувати її рівень індивідуально. Таким чином, гастрономічна культура стає знаком
певної нормативності у сфері харчування і засобом залучення до культури.
У зв’язку з цим видається актуальним і перспективним дослідження
гастрономічної культури з позицій культурології. Культурологічний підхід до даної
проблеми передбачає аналіз взаємодії гастрономічної культури з соціокультурним
контекстом буття того чи іншого суспільства.
Гастрономічна культура є системою, що включає три основних елементи: 1)
культура приготування їжі (кулінарна культура); 2) культура прийняття їжі; 3) рефлексія
над процесами приготування і споживання.
Кулінарна культура характеризує вектор вживання їжі. Вона формує уявлення про
придатність продуктів в їжу, практики приготування їжі, основні способи обробки
продуктів, правила їхнього поєднання. Даний термін характеризує систему харчових
звичок певної культурної спільноти. Однак очевидно, що самі ці звички мають різну
природу. Можна виділити ряд підсистем залежно від того, який критерій лежить в основі
їх формування. Так, можна говорити про релігійну систему харчування, засновану на
релігійних вимогах і підкріплену розвиненою системою догм і практик. На основі
фізіологічного критерію виділяється дієтичне харчування, що базується на прийнятих
у даній культурі уявленнях про здоров’я тощо.
Поняття «кулінарна культура» і «гастрономічна культура» багато в чому
перетинаються, однак кулінарна культура є більш вузьким поняттям. Вона визначає,
насамперед, технологічний бік приготування їжі, той арсенал засобів, що існує в даній
культурі відносно харчових продуктів. Це формальна частина сфери харчування. Разом
з тим у кулінарній культурі можна розрізнити два рівні: емпіричний рівень артефактів
(конкретних страв) і теоретичний рівень, що включає в себе загальні принципи створення
страв. Для гастрономічної культури більш значущим виявляється теоретичний рівень.
Іншим поняттям, тісно пов’язаним з поняттям кулінарної культури, є культура
прийняття їжі. Цей елемент гастрономічної культури пов’язаний із двома глобальними
системами відносин – "людина – їжа" й "людина – людина". Перша регулюється
правилами й нормами поєднання блюд, виступаючи "граматикою обіду". Друга акцентує
момент престижності й доречності трапези стосовно до її гастрономічного змісту
(класифікуючи страви й продукти за ступенем їхньої доречності в тій чи іншій ситуації),
способів організації трапези. Це набір правил, моделей поведінки за столом, які мають
теоретичну і практичну значущість, тісно пов’язані з культурою приготування їжі та з
загальнокультурним контекстом. У цьому сенсі культура прийняття їжі постає як
прагматика гастрономічної культури.
Культура приготування і культура прийняття їжі є обов’язковими частинами
гастрономічної культури, в той час як елемент рефлексії в системі гастрономічної
культури може бути відсутнім. Він з’являється на більш пізніх етапах розвитку
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У статті визначено роль глобалізаційних процесів у державній політиці в галузі
культури. На основі аналізу сучасних наукових досліджень розглянуто
закономірності трансформації соціокультурної сфери, обумовленої новими
об’єктивними чинниками, чільне місце з яких займає феномен глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, культурна політика, трансформація,
мультикультуралізм, культурна уніфікація, культурна ідентичність, культурне
різноманіття.
В статье определена роль глобализационных процессов в государственной
политике в области культуры. На основе анализа современных научных исследований
рассмотрены закономерности трансформации социокультурной сферы,
обусловленной новыми объективными факторами, ведущее место среди которых
занимает феномен глобализации.
Ключевые слова: глобализация, культурная политика, трансформация,
мультикультурализм, культурная унификация, культурная идентичность,
культурное многообразие.
The article defines the role of globalization processes in state cultural policy. Based
on analysis of contemporary scientific researches are considered patterns of social and
cultural transformation sphere, caused by the new objective factors, prominent of which
is the globalization phenomenon.
Key words: globalization, cultural policy, transformation, multiculturalism, cultural
unification, cultural identity, cultural diversity.
Останні десятиліття минулого століття стали початком глибоких інтеграційних
змін практично в усіх аспектах соціального буття. Процеси глобалізації призвели до
якісно нового етапу розвитку економічної, політичної, соціальної та культурної
суспільних сфер.
Масштаби і багатоаспектність цього процесу засвідчують, що людство вступило
в нову добу свого розвитку. Глобалізація стала незмінною умовою людської діяльності
наприкінці ХХ ст. [1; 34]. Її наслідки і перспективи розвитку дістають неоднозначну
інтерпретацію, що відповідає докорінній суперечливості і непередбачуваності самого
цього епохального явища [3; 27]. У зв’язку з цим з’являються принципово нові проблеми
філософського змісту.
Глобалізація є особливою якістю міжкультурних і геополітичних відносин. Деякі
з відмінних особливостей сучасної глобалізації тісно пов’язані зі змінами у структурі
міжнародних відносин та диспозиції гегемонії, а також з трансформаційними процесами
у деяких державах.
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гастрономічної культури і свідчить про її зрілість і високий рівень засвоєння норм цієї
культури. Гастрономічна рефлексія – це основна частина гастрономічної культури, що
детермінує особливості інших елементів. Зміст даного елемента формують уявлення
про те, чим є їжа, яке її місце в житті людини й суспільства, що таке національна їжа
тощо. Форми цієї рефлексії можуть бути різними. Це і твори мистецтва, що зачіпають
тему їжі, і особливий «кулінарний» жанр, що знаходиться на межі літератури та
публіцистики, і спеціальна література (кулінарні книги).
Звертаючись до питання про чинники формування гастрономічної культури,
потрібно розрізняти чинники, що обумовлюють виникнення гастрономічної культури
як особливого феномену, і ті, що детермінують специфіку локальних і тимчасових
варіантів гастрономічної культури. Хоча гастрономічна культура виникає як форма
культурної адаптації до природних умов і надання ними можливостей біологічного
виживання, для формування розвинутої системи норм і значень мало обмежень, які
продиктовані природним середовищем. Біологічний вимір обов’язково доповнюється
соціальним.
Якщо проаналізувати основні групи чинників, що традиційно виділяють у
дослідженнях (природно-географічні, соціально-економічні, цивілізаційні, культурні),
можна зробити висновок про багатогранність детермінації кожної конкретної
гастрономічної культури. Статус їжі, як біологічного та культурного феномену
одночасно, призводить до того, що на виникнення різних моделей харчування впливають
як природні, так і культурні причини. Первинним чинником стає природно-географічний.
Різні умови проживання диктують різний набір продуктів, способів їх обробки, а також
різне ставлення до їжі. Іншим значущим чинником виникнення гастрономічної культури
виступає тип цивілізації. Річна, землеробська і скотарські цивілізації обумовлюють
специфічні харчові звички, пов’язані з базовим джерелом їжі і основним видом
діяльності.
Здебільшого неможливо пояснити специфіку гастрономічної культури дією
одного чинника. Це результат впливу декількох причин, взаємодія яких і породжує
унікальний характер окремої гастрономічної культури.
Зіставлення різних понять і методологічних підходів дозволяє специфікувати
поняття гастрономічної культури й намітити контури культурологічного підходу до
вивчення проблеми харчування. Концепт їжі дозволяє абстрагуватися від конкретних
артефактів харчування й звернутися до сфери матричних, культурних значень їжі,
вироблених і підтверджених у процесах соціокультурної взаємодії. Соціальне й
економічне розшарування суспільства породжує необхідність символічного
підтвердження й легітимації розходжень, що виражається у створенні правил споживання
й становленні системи символічних значень їжі, які співвідносять із нюансами
соціальної структури й корегуючих біологічних імперативів харчових звичок.
Концепт їжі в культурі повсякденності – специфічна система норм, принципів і
зразків, що втілюється у способах приготування їжі, наборі прийнятих у даній культурі
продуктів й їхніх сполучень, практиці споживання продуктів харчування, а також
рефлексії над процесами приготування й прийняття їжі. Концепт їжі в культурі
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повсякденності може виконувати наступні функції: регулятивну, функцію маркування
соціального й культурного статусу індивіда, комунікативну, трансляційну, функції
ідентифікації й інтеграції. Причому у різні історичні епохи провідними ставали різні
функції гастрономічної культури, через які найбільш повно і здійснювалося її
соціально-культурне призначення. Але базовими для неї є дві функції: регулювання
системи живлення і маркування соціального і культурного статусу індивіда.
Регулятивна функція є первинною функцією гастрономічної культури. Тут на
перший план виходить нормативний аспект гастрономічної культури. Регулятивний
елемент присутній в будь-якій системі харчування, але строгість контролю при цьому
носить різний характер.
Говорячи про регулятивної функції, слід зазначити дисциплінарний характер
гастрономічної культури. Про нього писали М. Фуко і Ж. Бодрійяр: «Наша свобода
вибору змушує нас так чи інакше вступати в систему культури. Таким чином, вибір
лише уявний: ми переживаємо його як свободу, але набагато менше відчуваємо, що
він нам нав’язується, а через його посередництво і ціле суспільство нав’язує нам свою
владу» [3]. Ступінь засвоєння культурних норм визначає поведінку людини як у
громадських, так і в приватних ситуаціях. Подібну функцію бере на себе і гастрономія.
Насправді завжди існують межі, які неможливо перейти, не втративши ідентичності з
спільнотою. Тим самим гастрономічна культура підтримує існуючий порядок і
підтверджує соціальну структуру.
Іншою важливою функцією гастрономічної культури є маркування статусу
індивіда. Перші ознаки цієї особливості виявляються ще в часи, коли існувала чітка
межа між їжею вищого стану і селянським столом. Однак у цій ситуації мова йде про
уподобання індивідуума, вибір тієї чи іншої харчової стратегії. Відбувається засвоєння
норми, але не її використання. У повному сенсі слова про гастрономічну культуру можна
говорити лише в тому випадку, коли вона виступає внутрішнім регулятором людської
поведінки. Тому функція маркування статусу виходить на перший план в ситуації, коли
стратифікація суспільства стає менш жорсткою. Принциповою відмінністю
гастрономічної культури в цьому випадку є те, що при відносній рухливості меж
дозволеного і забороненого вона має чітку внутрішню структуру. Кожна людина,
включена до цієї системи, усвідомлює, що вона слідує певній гастрономічній традиції
або свідомо порушує її, комбінуючи з іншою. Таким чином, гастрономічна культура
постає як поле перетину різноманітних стратегій і правил гри, які визначаються її
учасниками.
У цьому відношенні гастрономічна культура тісно пов’язана з практиками
престижного споживання. Престижне споживання в тій чи іншій мірі було властиве усім
культурним епохам. У всіх культурах так чи інакше «прагнення належати до "вищого"
шару і зберігати такий стан має не менш примусовий вплив на індивіда і не в меншій
мірі моделює його поведінку, ніж прагнення знаходити засоби до існування, що виникає
з найпростішої життєвої необхідності» [9]. Однак з виникненням буржуазного
суспільства подібні практики спрямовані не на підтримку станового статусу, нехай навіть
всупереч реальному економічному стану індивіда, а на підтвердження особистого

безпосередньо пов’язана з інституційним порядком. І навпаки, всі інститути були
направлені на підтримку сакральних образів міфу. Функції культурного відтворювання
виконувалися цією злитою єдністю.
Пізніше відбулася раціоналізація і диференціація суспільства. З «єдиного» були
сформовані автономні сфери культурних цінностей: політичних, освітніх, соціальних,
які стали існувати відособлено. Почали створюватися системи дій, в яких завдання
культурного переказу, соціалізації розв’язуються спеціалізовано і на професійній основі.
Формування ідентичності, соціалізація, загальні, культурні знання формуються і
відтворюються професіонально.
У той же час, між ними існують взаємозв’язки – «система» для свого розвитку і
ускладнення потребує «схвалення» – підтримки, відтворювання життєвого світу, який
повинен для цього відповідним чином трансформуватися. Тобто з ускладненням
«системи» життєвий світ поступово раціоналізується. Ця раціоналізація життєвого світу
стає для нього руйнівною дією. Крім того, відбувається ще і медіатизація життєвого
світу (медіатизація комунікації), завдяки якій системні механізми втручаються у форми
життєвого світу.
Отже, патологією пізнього капіталізму є «втрата значення» і «втрата свободи».
Економіка і державний апарат повністю виокремлюються з механізму
взаєморозуміння, з контексту життєвого світу (модерні форми організації взагалі
вимагають незалежності від легітимуючих образів світу, від культурних традицій), вони
стають індиферентними щодо особи, культури, суспільства. Таким чином, соціальна
реальність звільняється від нормативних зв’язків. Особи як члени організацій стають
нейтральними носіями дії, культурні традиції позбавляються своєї сили, що зобов’язала,
і стають сировиною для ідеологічного планування. Із зникненням цієї залишкової сфери
сакрального, з раціоналізацією і нейтралізацією життєвого світу відбувається «втрата
значення».
Як можливий шлях розвитку вільного простору, Ю. Хабермас пропонує концепцію
утворення нових форм колективної ідентичності. Автономні об’єднання громадськості,
згустки комунікації, вузлові пункти, виходячи з диференціації життєвого світу і ті, що
спираються на нього, повинні стати новими центрами управління.
Разом з тим, не можна заперечувати наявність позитивних тенденцій культурного
розвитку сучасності, серед яких – створення сприятливих умов для розширеного діалогу
культур, формування толерантності, зростання інформаційних і освітніх ресурсів
суспільств, що потрапляють в орбіту інформаційної революції [3]. При цьому масова
культура виконує роль єдиного поля комунікацій і споживацьких ринків, ззовні яких
неможливе існування сучасного глобального суспільства.
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оточуючих, низький рівень інтересів, податливість чужим впливам [10]. Автентичний
досвід, природний для справжньої культури, в її деградованому, комерційному варіанті
стає неможливим, оскільки індустріальний спосіб виробництва культурної продукції
віднімає у неї унікальність, замінивши її дублюванням, сериалізацією, стандартизацією.
Характерно, що подібне критичне відношення до культури як продукту масового
суспільства, заснованого на економічному, політичному і соціальному відчуженні і
специфічного суб’єкта культури, що породжує «людину-локатора» (Д. Рісмен),
«одновимірну людину» (Р. Маркузе), «самовідчужену особу» (Е. Фромм), в
постіндустріальних концепціях змінилося достатньо лояльним її сприйняттям. У цих
теоретичних системах основна увага відводилася інформації, інформаційним
технологіям і засобам комунікації. Як провідні ознаки нового типу суспільства, його
дослідники називали прискорення технічного прогресу, зменшення частки
матеріального виробництва в сукупному суспільному продукті, розвиток сектора послуг,
підвищення якості життя.
Г. Маркузе стверджує, що будь-яке мистецтво, і позитивне, і негативне, сприяло
розриву між художньою і соціальною реальністю.
Технічне суспільство, що розвивається, усуває цю прогалину. «Інше вимірювання»
поглинається існуючим станом речей. Фізична трансформація світу спричиняє за собою
психічну трансформацію символів, образів, ідей. Світовий простір насичують літаки,
супутники, машини, потяги метро, – і простір втрачає характер іншої реальності. А вслід
за природою його втрачає і людина.
Самотність – найважливіша умова для роздумів, умова здатності індивіда
протистояти суспільству (умова індивідуальності) – стає технічно неможливою.
Технологічна реальність влазить в особистий внутрішній простір людини, повністю
заповнюючи його. Безпосередня, автоматична ідентифікація, властива примітивним
формам асоціювання, виникає у високорозвинутих країнах: проте тепер вона є
продуктом витонченого наукового управління і організації.
Самотність стає технічно неможливою – тотальна мобілізація всіх засобів масової
інформації для захисту існуючої дійсності (реклама, ЗМІ) призвели до того, що
продукти культуріндустрій почали виконувати виключно комерційно-розважальну роль.
Розваги небезпечні тим, що спричиняють відсутність думок, уяви, критичного мислення.
Саме представникам Франуфуртської школи належать перші розробки щодо
пошуків шляхів подолання та протистояння стрімкому розвиткові культуріндустрій,
розробки альтернативних моделей життя, мислення, поведінки.
Одна із спроб змальовувати шлях виходу з кризового стану належить Ю. Хабермасу
та його праці «Теорія комунікативної дії» (1981). Автор вбачає альтернативний простір,
вільну зону, зберігача культурних знань у комунікації, і не лише мовній. Суттю
комунікації є взаєморозуміння. Взаєморозуміння, крім установки на згоду тих, хто
говорить і взаємної відмови від суб’єктивізму, включає ще і спільність життєвого світу.
Таким чином, комунікація (комунікативна дія) служить передачі і оновленню
культурних знань, соціальної інтеграції, – утворенню особової ідентичності [7; 8].
Раніше ці функції виконувалися ритуальною практикою. В примітивному
суспільстві міфологічна традиція, що становить основний зміст культури, була
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багатства. Механізм формування подібних феноменів статусного споживання детально
охарактеризував Т. Веблен у роботі «Теорія дозвільного класу»: «Для того щоб
заслужити і зберегти повагу людей, недостатньо лише володіти багатством і владою.
Багатство або владу треба зробити очевидними, бо повага виявляється тільки при
наявності доказів» [4]. До числа подібних доказів відноситься і харчування. У цьому
випадку особливу роль відіграє двоякий характер самого харчування, яке одночасно є
біологічною потребою і культурною практикою. Як пише Т. Веблен, «найдавніші і
закоренілі із звичок, що керують життям окремої людини, – ті звички, які зачіпають
його існування як біологічного організму, – є найбільш живучими і владними» [4]. З
цієї точки зору різноманіття існуючих стратегій харчування та можливість вільного
вибору між ними дозволяють вибудувати приватне споживання їжі як символічне
пред’явлення свого економічного та соціального стану.
Вивчення проблемного поля "їжа й культура" у культурологічних дослідженнях
повсякденності дозволяє дати структурований опис харчових норм у їх етнічній,
культурній, психологічній і соціальній обумовленості, а також проаналізувати механізми
їхнього поширення й функціонування в різних культурно-історичних умовах.
Тому можна припустити, що гастрономічна культура не стільки об’єктивна даність,
скільки певна ментальна структура, яка регулює сферу повсякденного харчування
людини. Таким чином, гастрономія і, отже, гастрономічна культура, включає в себе не
тільки власне кулінарну складову, але й елемент рефлексії над процесами приготування
і споживання їжі, тобто є комплексним феноменом.
За результатами викладеного матеріалу, гастрономічна культура – це система
правил, приписів і зразків, що визначають спосіб приготування їжі, набір прийнятих у
даній культурі продуктів і їх поєднання, практики споживання їжі, а також рефлексія
над перерахованими вище феноменами.
Дане визначення гастрономічної культури є дещо обмеженим, оскільки
використовується як ознака для визначення ступеня відповідності поведінки індивіда
чинним у даному суспільстві нормам культури споживання.
Подальші дослідження орієнтовані на більш глибоке проникнення в сутність
досліджуваного феномену та одержання максимально повного знання про особливості
національної гастрономічної культури, використовуючи системні, семіотичні, культуроантропологічні методи і підходи на прикладі готельно-ресторанних комплексів.
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можуть розраховувати на те, що вони будуть спожиті навіть у стані «граничного смутку».
Адже кожна людина є моделлю гігантської економічної машинерії, з самого початку і до
кінця, і під час праці і в ситуації їй подібного відпочинку, яка тримає всіх у напрузі» [9; 159].
Автори «Діалектики просвітництва» зазначали, що будь-яка маніфестація
культуріндустрії виражає людину як носія того, у що вона його перетворила.
Споживаючи продукти культуріндустрі,ї суб’єкти цього процесу перебувають в одному
й тому ж соціальному ефекті, що в кінцевому рахунку призводить до зменшення проявів
індивідуальності. В той же час культуріндустрії стирають напругу між штучно
створенним зображенням та буденною дійсністю, відбувається примітивізація у
мистецтві [9; 161].
Отже, в світі культуріндустрій перебування індивідуума стає ілюзорним через
стандартизацію властивого їй способу виробництва, заперечуються будь-які прояви
індивідуальності.
Культуріндустрія в той же час контролює механізм переробки реальності всередині
людини (механізм, який раніше формувався за допомогою культурної традиції). «Кіно
і радіо вже не постають як мистецтво, – вони самі називають себе індустріями. Вони
перебувають у замкнутому колі між маніпуляцією і потребою, реакцією на неї –
сприяють ще більшій щільності системи» [9; 163].
Для культуріндустрій характерні нововведення, які зводяться до вдосконалення
системи масового відтворювання. Важливими стають техніка, деталі, ефекти, а не зміст.
Будь-який сплеск спонтанного самовираження негайно абсорбується системою.
Індивідуальне редукується до випадкового і відтворюється серійним способом. У
Бразилії, наприклад, кампанія «Революція Пепсі» була розроблена як форма
молодіжного протесту в репресивному суспільстві. Таланти стають власністю індустрії
ще до того, як виставляються нею напоказ.
«Той, хто не виявляє конформізму, не бажає працювати на індустрію (або виявляє
незалежність власної діяльності від влади і суспільства), приречений на економічне
безсилля, і, будучи виключеним з виробничого процесу, легко перетворюється на
неповноцінного. Він опиняється в такому андерграунді, в якому не тільки неможливо
бути почутим, але і важко вижити» [1].
Відмова підкорятися компенсується матеріальною основою задоволення, що
постійно збільшується.
Зокрема, Г. Маркузе в своїй праці «Одновимірна людина» назвав «одновимірним»
суспільство, створене за допомогою «індустрії культури», в якому товар був головним
ідеологічним інструментом процесу масового виробництва товарів, послуг і ідей [4; 5].
Як зазначав Р. Маркузе, особистий простір людини в подібному суспільстві
знищується, й індивід, який не має альтернативи, інтегрується в існуючу систему.
Конформістськи орієнтована людина стає носієм споживацької ідеології і, складаючи
разом з іншими «мовчазну більшість», орієнтується на збереження «тотальності» і
непорушності сучасного суспільства. Подібні люди потребують суспільства, яке
забезпечує їх стереотипами поведінки, соціальними орієнтирами, ціннісними
установками і системою психологічної адаптації. Ці індивіди «організації» набувають
таких характеристик, як орієнтація на думку інших людей, пошук схвалення своїх дій у
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У цьому значенні масова культура є могутнім інструментом маніпулювання
людською психікою. Цим користуються як політики, які насаджують через засоби
масової інформації ту або іншу ідеологію, так і виробники різноманітних товарів, які
намагаються досягти за допомогою реклами бажаного результату – розширення
виробництва. Продукт масової культури нерідко розглядається споживачем як приклад
для наслідування буквально в усьому: від життєвої стратегії героя, особливостей його
мови, до його зачіски, марки автомобіля, годинника, одягу тощо. Це викликає всплеск
купівельного попиту на товари певних фірм.
Як і будь-який інший, продукт «індустрії культури» вивіряється принципом його
реалізації: прибутковість виявляється важливішою від власне культурного змісту цього
продукту. Саме прибуток є визначальним моментом в «індустрії культури». Якщо раніше
витвір мистецтва був перш за все витвором мистецтва і тільки потім розглядався автором
як товар, джерелом доходу, то тепер він є тільки товаром: стандартизованим,
раціонально розповсюдженим, в тому числі і за допомогою рекламної компанії.
Таким чином, виникнення масової культури є закономірним підсумком розвитку
західної культури. Серед причин, що призвели до стрімкого її розповсюдження, можна
визначити:
- зростання чисельності населення;
- розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій та засобів масової інформації;
- виникнення «культуріндустрії», яка здійснює товарне виробництво розважальнодозвіллєвих послуг.
Отже, «культурна індустрія» – це сучасна, рядоположна з іншими історично
відомими подібного роду інституціями (кооперація, мануфактура, фабрика) форма
суспільної організації праці у заснованому на новітніх (інформаційно-комп’ютерних)
технологіях виробництва предметів культурного призначення.
Саме поняття «культурні індустрії», як зазначали науковці Франкфуртської школи,
відповідало новим формам і технологіям культурної діяльності, таким як телевізійні
технології, комп’ютерна техніка, відео- та аудіотрансляція. Розвиток постіндустріальних
суспільств спочатку в Європі, а пізніше в усьому світі, нові комунікаційні технології
призвели до революції в культурі, а саме: до нових відносин між тими, хто створює
культурні цінності, і тими, для кого вони призначені.
Індустріалізація та технізація культури сприяла спрощенню цих соціальних
відносин до рівня «передавач – отримувач», «передавач – споживач»; до нового
соціоекономічного і соціокультурного балансу між тими, хто мав політичну, економічну,
культурну владу і тими, для кого були призначені «продукти» індустріалізованої культури.
Вчені Франкфуртської школи акцентували на зміні ціннісних орієнтацій з сфери
праці в сферу масового споживання і використання культуріндустрій, відмічаючи при
цьому тенденцію зміни характеру проведення дозвілля: з камерного та
індивідуальноорієнтованого воно почало перетворюватися на публічне, масове,
глобальне [9].
Суттєвим застережливим чинником у ракурсі розвитку культуріндустрій
М. Хоркхаймер та Т. Адорно визначали могутність індустріального суспільства, яке, в
свою чергу, змогло підкорити собі людину раз і назавжди. «Продукти культуріндустрії
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У статті зроблено спробу проаналізувати співвідношення процесів
модернізації, вестернізації і глобалізації як домінуючих тенденцій суспільного
розвитку, їх природу, сутнісні характеристики, а також вплив на людину і
суспільство.
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В статье сделана попытка проанализировать соотношение процессов
модернизации, вестернизации и глобализации как доминирующих тенденций
общественного развития, их природу, сущностные характеристики, а также
влияние на человека и общество.
Ключевые слова: модернизация, глобализация, вестернизация, общественное
развитие.
This paper attempts to analyze the correlation process of modernization,
westernization and globalization as the dominant tendencies of social development,
their nature, essential properties and the impact on people and society.
Key words: modernization, globalization, westernization, social development.
Прискорені темпи суспільного життя, збільшене відчуття невизначеності перед
прийдешнім майбутнім, загостреність міжнародної ситуації та наявність глобальних
небезпек в її розвитку потребують сьогодні системного звернення до розуміння буття.
Сучасна цивілізація характеризується безліччю проблем і протиріч, серед яких,
зокрема, зміна структурної організації людських спільнот і темпів соціального розвитку
та його неоднорідність на рівні загальної історії, що виявляється або як плідна
взаємодія країн, народів, культурно-історичних типів і цивілізацій, зведених у якусь
цілісну структуру, або як форсоване прагнення до домінування однієї або кількох країн,
які використовують ресурси системи у власних інтересах, знижуючи життєстійкість
загальної структури, або як антагоністичний конфлікт, «битва цивілізацій», здатна
призвести до руйнування системи. Крім того, неадекватне, поверхневе розуміння
тенденцій розвитку сучасної цивілізації зумовлює необхідність вирішення практичних
завдань у сфері переведення спонтанного процесу саморозвитку нової реальності в
керований з боку суспільства процес його прогресивного розвитку. Досягнення цієї
мети дає можливість не тільки адаптувати конкретний соціум до зростаючого потоку
змін, а й забезпечити застосування інноваційних технологій з освоєння якісних зрушень
у різних сферах суспільної свідомості.
У сучасних численних дослідженнях, що осмислюють систему міжнародного
розвитку і перспективи міждержавних взаємодій, тема глобалізації міцно займає перші
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позиції, а кількість відповідних праць про глобалізаційну проблематику останнім часом
невпинно зростає. Феномен глобалізації піддається рефлексії в межах культурології і
філософії культури стосовно подальшої долі західної цивілізації, робляться спроби
переосмислити методологічні підходи до аналізу культурних процесів з урахуванням
глобалізаційного розвитку сучасного світу. Однак через свою міждисциплінарність
глобалізація потребує різнобічного розгляду, що зумовило різні напрями досліджень.
У соціокультурній сфері проблеми глобалізації розглядаються такими вченими, як
Р. Робертсон, Е. Гідденс, С. Хантінгтон, Ю. В. Яковець та багато інших.
Що стосується процесів модернізації, то досить велика кількість наукових
досліджень, в яких з різних сторін подається опис модернізаційних процесів, свідчить
як про наявність певного розброду в методологічних підходах і технологіях опису
процесу соціальної модернізації, так і про необхідність системного аналізу і визначення
інтегративних тенденцій розвитку подальшого дослідження. Зокрема, модернізацію
як цивілізаційний процес розглядали І. Л. Горовіц, С. Хантінгтон та інші. У працях
Е. Дюркгейма, М. Вебера, Я. Вайнсберга мова йде змістовну трансформацію
соціокультурної сфери у контексті переходу від традиційного до нетрадиційного
суспільства, висловлені в різних філософських аспектах. Такі класики філософії історії,
як Г. Спенсер, А. Дж.Тойнбі, К. Ясперс та інші предметом своїх праць зробили гранично
можливий дискурс вивчення модернізаційних процесів у суспільстві. Помітний внесок
у розуміння трансформаційних перетворень єдиного світу-системи чи світу-економіки
зробили І. Валерстайн та інші. Якісно нове бачення проблеми модернізаційних процесів
на різних стадіях еволюційного розвитку суспільства властиве працям М. М. Моїсеєва.
Вивчення різних інтеграційних процесів, які тією чи іншою мірою розкривають
зміст вестерн-ідеології та її впливу на суспільне життя, міститься у працях багатьох
дослідників: М. Кастельс та І. Валлерстайн, Дж. Стігліц і У. Бек, З. Бжезинський і
М. Хомський, Дж. Сорос і Ж. Бове, команданте Марко і Ж. Аталі, П. Друкер і Дж. К’єза,
О. В. Бузгалін, В. Л. Іноземцев і М. М. Моїсеєв та багато інших. Широта даної тематики
обумовлюється різноплановістю й амбівалентністю подібних процесів. Зокрема, в
інтерпретації С. Хантінгтона, О. М. Медушевського та інших вестернізація виступає як
модернізація, як об’єктивний процес злиття національних економік в єдину світову
систему. Як своєрідний інструмент встановлення нового світового порядку, згідно з
яким право диктувати волю та управляти світом належить лише суб’єктам вестернізації,
інтерпретують ідеологію вестернізму В. Л. Іноземцев, М. Г. Делягін, О. С. Панарін,
Ф. Фукуяма, А. Дж. Тойнбі та інші. С. Амін, Л. Бентон та інші розглядають глобалізацію
як тотальну вестернізацію, тобто впровадження західної системи цінностей як
«загальнолюдських» шляхом нав’язування чужого стилю життя усім народам.
Така кількість публікацій з означеної теми спонукає до визначення співвідношення
процесів модернізації, вестернізації і глобалізації в сучасному суспільстві, що й визначає
мету даної статті.
Глобалізацію характеризують як пануючу тенденцію світового розвитку, певний
новий світовий порядок, покликаний визначити соціокультурний вигляд планети на
століття вперед. Глобалізація як тенденція розвитку сучасного суспільства є продуктом
інтернаціоналізації, що полягає у взаємозв’язку і взаємодії різних держав і організацій,

злам, який знецінює частину того, що складало її багатовіковий досвід. Однак,
незважаючи на стрімко зростаючу технічну міць, людина раптом відчула себе абсолютно
беззахисною, позбулася звичного затишного, священного традицією оточення:
«Покоління, яке ще в школу добиралося на конку, опинилося під відкритим небом у
світі, в якому незмінними залишилися хіба що хмари, а під ними, в полі руйнівних струмів
і детонацій, крихітне людське тіло» (цитата з есе «Рассказчик»). В. Беньямін намагався
віднайти таку форму осмислення реальності, яка б не відмовлялася від запозичень
мистецтва. Він закликав про необхідність бути готовими до того, що значні
нововведення перетворять всю техніку мистецтв, впливаючи в той же час і на самий
процес творчості, і можливо, навіть, змінять якимось чином саме поняття мистецтва.
В. Беньямін показав, як у відповідь на соціальний запит у європейських столицях
створювалися заклади дозвілля і розваг, включаючи театри і ресторани, цирки, виставкові
зали, пасажі, спортивні клуби, кінозали. Нові технічні винаходи і нові відкриття в мистецтві
відбувалися практично одночасно, впливаючи один на одного, що призвело до
своєрідного синтезу, тобто до розвитку культуріндустрій, розгалуженої індустрії розваг,
яку сьогодні називають «entertainment», або «масова індустрія розваг» [1; 15–66].
Термін «культурні індустрії» вперше використали представники саме
Франкфуртської школи – М. Хоркхаймер і Т. Адорно у спільній праці «Діалектика
просвітництва» (1944). Цей термін означав новий спосіб виробництва культурних форм.
Культуріндустрія в роботах франкфуртських теоретиків розглядалася як знаряддя
здійснення «тотальної форми» панування «організованого суспільства» – своєрідного
«тоталітарного універсуму» «технологічної раціональності» – над людиною [4; 25].
Варто зазначити, що термін «індустрія» походить від лат. industria та означає
старанність, ретельність, діяльність. У вітчизняному науковому колі зазвичай
вживається як синонім слова промисловість: «індустріалізація народного
господарства», «індустріальна держава», «важка індустрія».
Індустрія – це новий, технологічно вищий рівень використання більш складних
механізмів, які виконують ручну та машинну роботу в автоматичному та
напівавтоматичному режимі. Основою індустріалізації є подальша уніфікація
технології виробництва та, як наслідок, – стандартизація продукції і практично
необмежена можливість її масового виготовлення.Так, на зміну унікальним творам
(виробам) приходять тиражі, на зміну тиражам (наприклад, окремих фільмів) – їх серії
та серіали, за більш чи менш тривалим «прокатом» – циркуляція в мас-медіа.
Наступаюча внаслідок серійного виробництва продуктів «культуріндустрії»
стандартизація знецінює все те, що відрізняло логіку витвору мистецтва від логіки
промислового виробництва. Культуріндустрія виробляє такий же товар, як і будь-яка
інша галузь промисловості, і так само прагне цей товар не лише впровадити на ринок,
але і максимально цей ринок розширити.
Однак для того, щоб бути використаним у майбутньому, будь-який товар повинен
максимально відповідати запитам потенційних покупців. Тому спочатку масова культура
формується, виходячи зі сподівань (бажань) публіки. Цей зв’язок не односторонній:
чим міцнішими стають позиції масової культури, тим сильніше зростає її вплив на
споживачів, чиї потреби вона задовольняє.

102

115

КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ
Федотова Н. В.,
заслужений працівник культури України,
викладач Київського національного університету культури і мистецтв

КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті розглянуто передумови виникнення культурних індустрій і
теоретичні напрацювання представників Франкфуртської школи.
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В статье рассмотрены предпосылки возникновения культурных индустрий и
теоретические наработки представителей Франкфуртской школы.
Ключевые слова: культуриндустрии, индустриальное общество, технизация
культуры, масс-медиа, Франкфуртская школа.
The article discusses prerequisites of cultural industries. Considerable attention
is drawn to the theoretical developments in this issue the Frankfurt School.
Key words: culture industry, industrial society, mechanization of culture, the media,
the Frankfurt school.
Інтенсивний процес індустріалізації XX ст. у США і країнах Західної Європи, який
характеризується зайнятістю більшості населення у промисловості, та пов’язані з
нею технічні інновації, що змінювали швидко одна одну, особливо у галузі комунікації,
революціонізували спосіб вироблення і поширення форм культурного буття. З’явилися
та набули вагомого значення форми організації суспільної діяльності у сфері
виробництва продуктів та послуг культурного призначення, які одержали назву «культурні
індустрії», функціонування яких, зокрема у сфері дозвілля та відпочинку, ми можемо
спостерігати й нині. Задля адекватного осмислення їхнього впливу сьогодні постає
необхідним звернення до витоків зародження культуріндустрій, наукових досліджень,
серед яких чільне місце належить напрацюванням представників Франкфуртської школи.
Мета статті – проаналізувати засади виникнення культуріндустрій та їх теоретичне
обгрунтування в межах дослідження Франкфуртської школи.
Франкфуртська школа – об’єднання вчених-неомарксистів, які намагалися
пояснити надбудову соціуму, вираженого у формі мас-медіа, дослідити вплив останніх
на історичні процеси. Школа була сформована на базі Інституту соціальних досліджень
у м. Франкфурт (Німеччина), очолюваного М. Хоркхаймером (1930 р.), основними
представниками якої стали – Ю. Хабермас, Т. Адорно, Г. Маркузе, В. Беньямін, Е. Фромм.
Одним з перших проаналізував нові явища культури – масову коммунікацію та її
техніку, ілюстровані видання, фотографію, кіно – В. Беньямін в одній зі своїх робіт –
«Витвір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності», в якій він акцентував, що
в існуванні людства з розвитком індустріального суспільства відбувається серйозний
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крім того, зумовлює виникнення міжнародних об’єднань у різних сферах. Сутність
інтернаціоналізації полягає у формуванні глобальних економічних мереж, різкій
інтенсифікації зв’язків і взаємодій, появі загальних проблем і криз – «викликів»
(економічного, політичного, культурного, демографічного, екологічного порядку), які
не можна вирішити поодинці. Незважаючи на очевидну «розколотість» сучасного світу,
це передбачає інтеграцію людства в єдине ціле, тобто формування єдиного
економічного простору, нових рівнів взаємодії політичних, соціальних, культурних
громадських інститутів, культур і етносів на основі толерантності, комплементарності,
соціоморфності існуючих систем.
Глобалізація – це багатоаспектний природно-історичний процес становлення в
масштабах планети цілісних структур і зв’язків, іманентно властивих світовій спільноті
людей і які торкаються всіх сторін буття людини і суспільства. Відтак, визначальним
чинником глобалізації є тенденції світового розвитку, які, звичайно ж, схильні до впливу
суб’єктивного чинника в межах, заданих конкретними соціально-політичними умовами.
Таким об’єктивним чинником є соціальна модернізація як домінуюча тенденція
суспільного розвитку, як системний процес «вирівнювання» світу, який нерівномірно
розвивається, і трансформація існуючої світової системи.
Глобалізація є закономірним, але історично обмеженим етапом соціальної
самоорганізації. На цьому етапі різні цивілізації і культури вступають у безпосередній
і різносторонній міжкультурний діалог, що є тривалим, пов’язаним з конфліктами,
процесом. Соціальний страх перед загрозами виступає головним аргументом в
обґрунтуванні необхідності і невідворотності самого процесу глобалізації. При цьому
одним з ключових питань є положення про послідовне стирання культурних відмінностей
у процесі глобалізації. Дане явище поширено іменується культурною уніфікацією (або
уніфікацією культури). Мова йде про конвергенції глобальної культури. Все більше і
більше стає поширеною універсалізація в сенсі уніфікації стилів життя, символів
культури і транснаціональних норм поведінки. Але зміст проблеми глобалізаційного
впливу на культуру не вичерпується питаннями уніфікації останньої. Не менш важливою
проблемою соціальної взаємодії на глобальному рівні виступає конфлікт між
схильністю до гомогенізації культури та її гетерогенізації.
Проблема глобалізації прийшла на зміну теорії модернізації, яку прийнято
розглядати в широкому сенсі як історично детермінований процес контролю людей
над протіканням природних процесів. У більш вузькому смислі під модернізацією
розуміють процес зміни соціально-економічної і політичної складової всіх держав
планети відповідно до типу західного суспільства епохи модерну, тобто суспільства,
побудованого на принципах лібералізму, і такого, що використовує досягнення
індустріального виробництва.
Модернізаційні теорії виникли незабаром після закінчення Другої світової війни
і були пов’язані з рухом держав шляхом науково-технічного прогресу, в авангарді якого
були країни Заходу і Радянський Союз. Модернізація асоціювалася з поступальним
розвитком людства шляхом прогресу, тому і капіталістичні і радянські країни, природно,
прагнули цей прогрес очолити. Саме ці передові, розвинуті в виробничо-технічному
відношенні країни, визначили стандарти розвитку для всієї планети, на них повинні були
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орієнтуватися країни, що розвиваються. При цьому, якщо в західних гуманітарних науках
наголос у трактуванні модернізації робився на постулювання західно-ліберальних
цінностей, то в соціалістичних країнах під модернізацією розуміли, перш за все, процес
індустріалізації і розвитку виробничих потужностей з урахуванням науково-технічної
революції.
Згідно з теорією С. Хантінгтона, Європа пережила в своїй історії три хвилі
модернізації, кожна з яких характеризувалася не лише залученням країн у демократичне
русло розвитку, а й подальшим відкотом тієї чи іншої форми авторитарної диктатури.
Ознаки того, що сьогодні називають глобалізацією, С. Хантінгтон намагався розрізняти
ще в процесі західного модернізування світу, виокремлюючи тенденції до однорідності
і схожості сучасних суспільств через появу в них «однакового набору головних якостей»
у результаті урбанізації, індустріалізації, поширення грамотності, появи ЗМІ. При цьому
С. Хантінгтон вказує на якісно нові тенденції, які виникли в процесі світового
модернізаційного розвитку, зокрема розкол між країнами, що виражається у формі
цивілізаційних відмінностей. Виокремлюючи дев’ять таких цивілізацій (західна,
конфуціанська, японська, індуїстська, православно-словянська, латиноамериканска,
африканська і буддистська), С. Хантінгтон передрікає майбутнє зіткнення та
протиборство між ними. Хвилі модернізації підпорядковують собі незалежні держави,
уніфікують специфіку їх розвитку, що, за С. Хантінгтоном, каталізує природну реакцію
відторгнення і призведе до «зіткнення цивілізацій».
Сумніви в універсальності західно-модернізаційного розвитку висловлюють й
інші дослідники, зокрема й Д. Растроу, який вказує, що в процесі модернізації, поряд з
перевагами, спостерігаються також і негативні явища, пов’язані з небезпеками і
нестатками, крім того, наслідки модернізації не визначені в моральному плані.
Разом з тим, головна умова модернізації полягає в тому, що вона повинна бути
заснована на соціальній, ідеологічній та культурній мобілізації, що спонукає суспільство
розвиватися. Тоді модернізація стає чинником ідентифікації культури і, відповідно,
чинником всебічного розвитку суспільства. Потребу в модернізації відчувають і
намагаються практично реалізувати як західні, так і незахідні країни, виходячи зі своїх
мети і можливостей, спираючись на досягнутий рівень розвитку. Характер, особливості
і темп модернізаційних процесів варіюються залежно від життєвого рівня країни, яка
вступила на шлях модернізації, а також готовності суспільства до кардинальних змін у
всіх його сферах. Модернізація успішно здійснюється тим суспільством, в якому, як
засвідчив досвід новітньої історії, модернізаційний активізм перетворюється в
органічно засвоєну ідеологію розвитку.
Досліджуючи основні характеристики модернізації суспільства, необхідно
відзначити, що модернізація може розглядатися як суперечливий процес взаємодії
чинників диференціації, імперативів рівності та інтеграції, адаптивних і творчих
здібностей соціальної системи, її організаційних структур. У цілому модернізація постає
як свідоме і наростаюче набуття якісно нових можливостей, що виявляються, по-перше,
в ефективному затвердженні нових типів інтеграції та влаштування суспільства, що
стримуюють протиріччя і конфлікти, що виникають у процесі диференціації, нових типів
участі населення у розподілі ресурсів відповідно до вимог, породжуваних імперативами
соціальної справедливості, по-друге, в гнучкості висування і досягнення нової мети.
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Не треба забувати, що завжди будуть люди, які просто не мають часу або бажання
на моніторинг певного курорту або готелю, навіть коли вони вже досвідчені, знають
іноземні мови та легко можуть отримати візу. Така категорія, як правило, відноситься
до більш забезпеченої верстви населення країни, а тому таким туристам краще заплатити
своєму менеджеру-професіоналу, який вже знає уподобання свого постійного клієнта,
який до того ж ще й гарно платить. І кожний отримає своє: турист відповідний тур, а
менеджер свої відсотки.
Нарешті, не треба забувати, що туристичні фірми свого часу завоювали споживача
тим, що почати продавати туристичні послуги в комплексі й зі своїм чартерним рейсом
та за меншу ціну, ніж їх можна було б придбати окремо й ще клопотатися відповідним
підбором рейсів. В цьому варіанті турист виграє тричі, а саме: економить гроші, час та
має певні гарантії виконання своїх зобов’язань від фірми, що його відправляє в подорож
та відповідно, фірми партнера, що приймає туриста в країні перебування.
Отже, з викладеного вище можна зробити наступні висновки. На туристичному
ринку будь-якої країни будуть завжди клієнти-новачки без відповідного досвіду й люди,
які не мають часу, чи бажання самим собі комплектувати тури. Більшість туристів хоче
зекономити гроші та мати менше клопоту, пов’язаного з відпочинком у чужій країні й
певні гарантії, посередника, що знаходиться поруч, а не за кордоном. Зрозуміло, що
цим туристам потрібні туристичні фірми. Що й підтверджує сучасна практика країн
зарубіжжя в цілому й України зокрема.
Поки в Україні будуть існувати візові обмеження й незнання більшістю населення
іноземних мов, доти туристичні фірми будуть необхідними посередниками в організації
закордонного відпочинку для населення країни. Щоб туристичним фірмам втриматися
на туристичному ринку необхідно більшою мірою задовольняти туристів, які
практикують спеціалізовані види туризму, адже вони передбачають відповідну
спеціальну підготовку та мають більш індивідуально-спрямований характер.
Розвиток економічних відносин у напрямі ринкових концепцій призвів до досить
жорсткої конкуренції туристичних продуктів. Світова практика розвитку туризму
свідчить про зростаючу сегментацію туристичних ринків. Класичний, груповий туризм
поступається місцем спеціалізованому туризму, під яким розуміються індивідуальні
та сімейні подорожі туристів з метою більш розумно та незвично використати свій
вільний час. Для України, з її нерозвиненою туристичною галуззю та одночасно
величезним невикористаним природним потенціалом, інтерес становить пропозиція саме
нової тенденції, альтернативної класичному туризму.
Спеціалізований туризм відрізняється, крім іншого, від звичайних видів туризму,
які не потребують спеціальної підготовки та мають більш пасивно-споглядальний
характер, рівнем теоретичної та практичної підготовки самого туриста, наявністю в
нього відповідних навичок.
Розвиток спеціалізованого туризму в Україні ускладнений низкою причин:
нестійкістю й неготовністю правового та економічного простору до ділової взаємодії,
слабкою інфраструктурою туризму; відсутністю належної культури туристичного
обслуговування. Усе це вимагає поглибленого дослідження питань становлення та
розвитку спеціалізованого туризму на сучасному етапі.

Вивчення соціокультурної модернізації в контексті глобалізації дозволяє поновому, в іншому ракурсі, розглянути перспективи прийдешньої епохи полікультурності
і міжкультурної комунікації. Остання є чинником модернізації суспільства і означає
діалог і взаєморозуміння людей різних культур, релігій, конфесій, національних традицій,
сутнісною основою якого є ідея комплементарності і толерантності. Міжкультурний
діалог за своєю природою є суперечливим: з одного боку, він сприяє збагаченню
культур завдяки запозиченню різного роду досягнень, інноваційних проектів і
технологій більш розвинених країн, з іншого – він зміцнює нерівноправність взаємодії
суб’єктів-комунікантів, що свідчить про реальну можливість домінування найбільш
розвинених систем, які прагнуть встановити і нав’язати іншим свої «правила». Існуюча
нерівноправність суб’єктів-комунікантів породжує безліч проблем і конфліктів,
вирішення яких можливе, якщо «платформою» діалогу буде виступати раціональний
дискурс, заснований на розсудливості, стриманості, толерантності, взаєморозумінні,
шанобливому ставленні до культури «Іншого», «Чужого».
Взаємозв’язок і взаємовідношення процесів модернізації та глобалізації значною
мірою визначають логіку розвитку сучасного світу і ставлять світову спільноту перед
проблемою свого майбутнього. Важливо не те, що розділяє, а те, що об’єднує в
досягненні спільної мети. Важливо, щоб суспільство було заздалегідь підготовлене
морально й економічно до всебічних перетворень.
Модернізація як об’єктивний, але суперечливий процес передбачає різні форми
протидії: небажання зрозуміти, консерватизм, забобони, боротьба з відставанням,
посиленням зовнішньої залежності, застоєм і кризами. З цих причин модернізація,
зазвичай, часткова і нерівномірна, а тому може бути затримана різними зовнішніми
обставинами. Нерівність у будь-який момент може перерости в суперництво і боротьбу
серед країн «третього» світу.
Одна з основних проблем модернізації суспільства в контексті глобалізації
пов’язана з питанням, хто в новому світі виявиться у виграші, друга – з потенційною
регіональною чи глобальною нестабільністю через взаємозалежності національних
економік на світовому рівні. Третя проблема викликана побоюванням, що контроль
над економікою окремих країн може від суверенних урядів перейти до найбільш сильних
держав, багатонаціональних або глобальних корпорацій і міжнародних організацій.
Важливою є також проблема кризи цінностей у суспільстві. Відбувається регрес у
людських відносинах – втрата віри у справедливість і майбутнє, відчуття нестабільності
у суспільно-політичних інститутах. Посилюються протиріччя, відчуження людини в
суспільстві – нерівність, соціальна несправедливість, корупція, безправ’я, розвиток
мафіозних структур, алкоголізм, наркоманія, проституція тощо.
Тісно пов’язаним з процесом модернізації є процес вестернізації, що розуміється
як поширення західних цінностей, зокрема ліберальної ідеології і ринкової економіки,
по всьому світу. Поряд з позитивними якостями, такими як боротьба за права людини,
поширення прав і свобод людини, вестернізація має і негативні: поширення економічної
кризи, екологічних проблем і загострення соціокультурних протиріч. Процес
вестернізації, що відродився в кінці ХХ ст. під проводом Сполучених Штатів Америки,
які, використовуючи міжнародні структури, не лише одержують переваги від уніфікації
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економічних умов, а й активно втручаються в справи інших держав, намагаючись
нав’язати американські стандарти життя.
Поняття вестернізації є основою ідеології, згідно з якою все західне виступає як
передове, а все інше, влаштоване не за західними зразками, є ознакою відсталості.
Ідеологія вестернізму виступає як обґрунтування переваг суспільства споживання і його
завищених стандартів якості життя та виявляється у формі зовнішнього глобалізаційного
тиску. В сучасних умовах, поряд з природними глобалізаційними процесами, на основі
вестерністської ідеології реалізується насильницька глобалізація, в результаті чого
робиться спроба створити уніфіковану світову спільноту. Це призводить до принципової
деформації традиційних цінностей соціуму в країнах, які виступають об’єктами
глобалізаційних процесів. Відтак, спроба реалізації ідеології вестернізації світової
спільноти є наслідком порушення законів об’єктивного історичного розвитку, оскільки
є нав’язуванням чужого, невластивого для даного соціуму, досвіду.
Вестернізація розгортається по мірі цілеспрямованої дискредитації традиційних
ідеологій за принципами ідеологізації, деідеологізації і реідеологізації спільнот і є
засобом вирішення внутрішніх проблем суспільства за принципами виправдання
екстраполяції вестерн-зразків і недопущення альтернативних перспектив суспільного
розвитку. Ідеологія вестернізму адаптується до сучасних умов, зазнаючи відповідні
метаморфози і виступаючи, зокрема сьогодні, або як ідеологія стабілізації суспільного
життя, або як ідеологія входження у світову цивілізацію, або як ідеологія відведення
військових загроз тощо.
Сьогодні відомі різноманітні способи самоствердження спільнот на планеті,
зокрема способи самоствердження горців, степовиків, тундровиків, осілих суспільств,
кочових суспільств тощо. При цьому специфіка спільнот залежить від складу
об’єктивних умов і суб’єктивних чинників життя і діяльності народу, зокрема від
кліматичних, географічних, геополітичних, ландшафтних та інших детермінантів.
Примітивна вестерністська дихотомія «цивілізованість (по-європейськи) або
варварство» довела свою неспроможність, що відкрило шлях плюралізму цивілізацій,
і у зв’язку з цим поняття загальнолюдської єдності знову проблематизується. Замість
вестерністського світу, в якому домінуючі позиції займають основоположні параметри
західної раціоналістичної цивілізації, повинна виникнути нова цивілізація на засадах
органічного поєднання єдності і неподільності світового співтовариства, з одного боку,
диверсифікації та плюралізму народів, культур, релігій – з іншого.
Розгляд модернізації як вестернізації сьогодні є неадекватним. На новому етапі
цивілізаційного розвитку модернізацію не можна більше визначати як перенесення
європейських інститутів в інші країни, як перехід до фіксованого типу суспільства.
Модернізація повинна включати в себе різноманітність моделей, схильних до змін.
«Вестернізацією», так само як і «наздоганяючою модернізацією», сьогодні іменується
всього лише окремий випадок і прояв прагнення деяких країн і народів вписатися в
«Постсучасну» спільноту. Визначення процесу модернізації як вестернізації фіксує
вузький підхід, збиткову трактовку поняття і залишає «за бортом» сутність цього
феномену. Співтовариства не західного типу можуть піддаватися модернізації, не
запозичуючи західних цінностей, норм, інститутів і форм поведінки, не відмовляючись

По-перше, досвід. Тільки досвідчений турист знає, що достеменно необхідно
врахувати при комплектації туру. Наприклад, відповідний сезон, або певні кліматичні
умови, особливо якщо мова йде про далекі й такі несхожі на наші краї. Далі трансфер,
або спосіб переміщення по країні. Ми беремо середнього туриста для аналізу нашої
ситуації, котрий все ж таки рахує кошти й намагається економити. Мова не йде про VIP
туристів, які не те, що автомобіль можуть замовити, але й літак.
Активні користувачі Інтернету скажуть, що все: і погода, і розклади руху
транспорту, й різні карти можна знайти в Інтернеті. Добре, це правда, можна, але скільки
це займе часу, особливо у новачка, який не тільки не знає що шукати, але й де. Тим паче,
якщо мова йде не про розвинені країни, а наприклад, про Камбоджу, Танзанію,
Соломонові Острови, які мають цікаві туристичні ресурси але, відповідно до рівня
свого розвитку, який є низьким, не мають якісної загальної інфраструктури, що
заважатиме пересуватися по країні туристам, які взяли в супутники Інтернет.
Про рівень життя в цих країнах звісно теж можна почитати в Інтернеті та й в іншій
літературі, але багато туристів можуть навіть і не підозрювати про стан доріг, швидкість
пересування по ним або про режим роботи місцевих станцій чи дотримання розкладу
руху транспорту. Звичайно, оптимісти й ті, хто любить пригоди та непередбачувані
обставини, можуть у такій ситуації одержати певне задоволення, але таких екстрималів
по необхідності, все ж таки, невелика кількість. Для більшості сучасних туристів
екстрим має бути не тільки спланований, але й відповідно застрахований. Якщо
потенційний турист вже має досвід і, наприклад, буде пересуватися по країні майбутньої
подорожі на власному або орендованому автомобілі, може постати наступна проблема.
Проблема спілкування в країні перебування.
Отже, по-друге, мова. Наприклад, забронювали готель. Але більшість готелів не
будуть вести переписку з клієнтом його рідною мовою. Підтвердження прийде
англійською або французькою (якщо готель знаходиться у Франції, тобто
національною). Більшість розкладів руху транспорту Інтернет теж запропонує або
національною мовою, або англійською. Далі саме спілкування з постачальниками різних
послуг за кордоном. Більшість з них не запропонують вам спілкуватися вашою рідною
мовою.
По-третє, візовий режим. Потенційний турист забронював необхідні туристичні
послуги або й поплатив їх, отримавши необхідні підтвердження. Знає англійську або
інші мови, тобто проблеми спілкування в нього немає. Але треба пройти ряд туристичних
формальностей, зокрема, якщо мова йде про країни з візовим режимом. Тут мова піде
не про всі візові режими (часто вони є спрощеними або взагалі формальними, як,
наприклад до Таїланду), а про Велику Британію, країни Шенгенської зони та США. Тобто
країни, візу на в’їзд до яких не так вже й просто отримати, особливо новачкам.
Досвідчені туристи знають, яку велику кількість документів треба подавати до
посольств, скільки це забирає часу і це навіть тоді, коли віза оформлюється через
туристичну фірму. Ряд туристичних фірм акредитовані в посольствах і подають
документи своїх туристів напряму, що підвищує гарантії отримання візи й займає менше
часу. Вітчизняні туристичні фірми, як правило, співпрацюють з іноземними
туристичними фірмами або готельними ланцюгами, які в принципі й виступають
гарантами для видачі віз туристам з України.
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більш економний варіант із можливих. Або обирають готелі нижчого класу, або, щоб
не відмовлятись від звичного рівня відпочинку, просто зменшують кількість днів
перебування на курорті. Для населення більшості розвинених країн туристична подорож
стала необхідною потребою. Особливо для населення великих і, як правило, екологічно
неблагополучних міст. Навіть тоді, коли мова йде про найкращі за багатьма показниками
міста світу.
Комфортність нашого сучасного життя обумовлена розвитком та
функціонуванням так званої техногенної цивілізації, яка одним із джерел свого живлення
має саме людський ресурс. Віддаючи свою енергію підтримці техногенної цивілізації,
сучасна людина має поповнювати її час від часу. Мова йде не тільки про фізичне
відновлення життєвих сил, але й про психічну енергію, емоційну складову. Адже
монотонність життя в техногенному середовищі не кращим чином позначається на
психічному стані населення великих міст, де вже майже постійними супутниками людини
стають стреси та депресії. Тому такою необхідністю стала сьогодні для сучасного
жителя мегаполісу подорож до природного середовища, де є море, гори, ліс, красиві
споруди, приємні люди, нові враження.
Одним із проявів сучасної техногенної цивілізації є створення глобальних союзів,
що практикується в різних секторах індустрії туризму. Яскравим прикладом дієвості
подібних об’єднань є глобальні комп’ютерні системи бронювання туристичних послуг.
Завдяки їм зовнішні системи зв’язку авіакомпаній були з’єднані з комплексом
комп’ютерних мереж готелів, туристичних агенцій, транспортних компаній. Це дозволяє
забронювати пакети туристичних послуг або окремі їх елементи – від авіаційних
перевезень і розміщення в готелях до квитків у театр і страхових полісів.
Однією з найбільших і найвідоміших комп’ютерних систем бронювання
туристичних послуг поряд з СЕЙБР, “Амадеус” і “Уорлдспен” є “Галілео Інтернешнл”.
Її візитівкою стали потужна інформаційна база, широкі можливості резервування та
значна гнучкість. У сучасному вигляді “Галілео Інтернешнл” існує з 1993 року – в
результаті злиття двох електронних систем бронювання “Галілео” і “Ков’я-Аполо”.
Засновниками об’єднаної мережі виступили північноамериканські та європейські
авіаперевізники. На рівних паях вони сформували установчий фонд нової компанії у
розмірі 1,5 млрд. американських доларів. У 1997 р. вона мала 120 тис. терміналів,
охоплювала 500 авіакомпаній, 31 тис. готелів, 44 фірми з прокату автомобілів. Число
її абонентів досягло 42 тис.
Хоча відбулось злиття та створення єдиної бази даних і штаб-квартири у м. Денвер
(США, штат Колорадо), “Галілео Інтернешнл” має наміри зберігати, підтримувати та
розвивати “Ков’я Аполо” і “Галілео” як дві самостійні системи. Якщо перша продовжує
обслуговувати США, Мексику та подекуди Японію, то друга працює на всі інші країни
світу, за винятком Канади, де на ринку панує “Джеміні”.
Як показує статистика, саме великі міста є постачальниками туристів, так само в
великих містах мешкає більшість користувачів Інтернету. Зрозуміло, що сучасна
людина, яка добре користується Інтернетом, може бронювати місця в готелях, квитки
на різні види транспорту та замовляти інші послуги, потенційно може собі скомпонувати
й створити власний туристичний продукт. Але для цього необхідна наявність трьох
складових у потенційного туриста.

від своїх власних культур. Насправді модернізація виступає як пошук синтезу елементів
традиційності і сучасності.
Людство стоїть на початку якісно нового і тому невідомого періоду свого
розвитку. З одного боку, закінчується епоха зміни природи: антропогенне навантаження
наблизилося до об’єктивної межі, і людина починає вирішувати цю проблему шляхом
пристосування себе до оточуючого середовища. З іншого боку, технології вирвуться
з-під громадського контролю, як це було при переході від феодалізму до капіталізму,
несучи на плечах вже не просто нові суспільні відносини, а й новий вигляд усього
людства.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ В
УКРАЇНІ ТА СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ
У статті розглядаються основні тенденції стану туристичного ринку в
Україні на сучасному етапі розвитку. Проаналізовано взаємозв’язок і протиріччя
функціонування туристичних фірм та Інтернет-технологій. Охарактеризовано
стереотипи сучасних споживачів туристичних послуг. Визначено основні
особливості діяльності туристичних фірм в Україні щодо оптимізації використання
Інтернет-технологій.
Ключові слова: туристичні фірми, Інтернет, Інтернет-технології, тенденції
сучасного стану туристичного ринку в Україні, особливості функціонування
туристичних фірм, оптимізація використання Інтернет-технологій.
В статье рассматриваются основные тенденции на туристическом рынке
Украины на современном этапе развития. Проанализировано взаимодействие и
противоречия функционирования туристических фирм и современных Интернеттехнологий. Охарактеризовано стереотипы современных потребителей
туристических услуг. Определены основные особенности деятельности
туристических фирм в Украине относительно оптимизации использования
Интернет-технологий.
Ключевые слова: туристические фирмы, Интернет, Интернет-технологии,
тенденции развития туристического рынка в Украине, особенности
функционирования туристических фирм, оптимизация использования Интернеттехнологий.
Thе article present principal tendency of development of touristic market in Ukraine
on modern stage of development. Present main types of modern consumers touristic
service. Definitudes main peculiarity of functions of touristic firms in Ukraine in the
epoch of modern internet-technologies.
Key words: Internet, internet-technologies touristic firms, tendency of development
of touristic market in Ukraine, peculiarity of functions of touristic firms.
Туристичну діяльність, як і більшість інших, сьогодні неможливо уявити без
Інтернету. Безумовними є переваги щодо швидкості одержання та передачі інформації,
доступ до систем бронювання та оформлення документів (все більше посольств з
кожним роком починають процес оформлення візи посередництвом Інтернету) тощо.
Ряд науковців вважають, що Інтернет починає складати конкуренцію туристичним
фірмам, оскільки турист сам може, використовуючи сучасні Інтернет-технології, скласти
собі тур, забронювавши та передплативши відповідні туристичні послуги.
Ситуація, що склалася, викликала дискусію серед фахівців, які здійснюють
підготовку кадрів для туризму, зокрема для туристичних фірм, що комплектують тури
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та продають їх клієнтам. На сьогодні дійсно існує проблема трансформації туристичної
діяльності та оптимізації функціонування туристичних фірм у час Інтернету. Проблема,
що постала, частково розглядалася такими науковцями як С. Арімов, Д. Брімсон,
Н. Ведмідь, С. Мельниченко, А. Запесоцький. Але проблему та шляхи її вирішення
було висвітлено недостатньо. Тому актуальним є аналіз ситуації, що склалася, виявлення
основних тенденцій розвитку туристичної діяльності в контексті функціонування
сучасних Інтернет-технологій, визначення основних зв’язків та протиріч і реальний
прогноз щодо вирішення існуючої проблеми.
Метою дослідження є визначення шляхів оптимізації діяльності туристичних фірм
в Україні в контексті функціонування сучасних Інтернет-технологій.
Так чи потрібні туристичні фірми в Україні в час Інтернету та як довго вони можуть
функціонувати? Це питання сьогодні ставлять собі багато тих, хто причетний до туризму.
Тобто і працівники туристичної галузі, й самі туристи. На перший погляд, знаючи сучасні
можливості Інтернету, велика кількість потенційних туристів відповість, що туристичні
фірми на сьогодні вже віджили свій вік. Реальні ж або досвідчені туристи,
проаналізувавши ситуацію, трохи замисляться над однозначною відповіддю. Чому?
Слід розібратися, чому саме більш досвідчені туристи замислились. Мабуть, тому, що
вони знають зі свого досвіду більше, ніж новачки.
На сучасному туристичному ринку існує два види туристичних фірм, а саме
туроператори й турагенти. Основною функцією фірм туроператорів є комплектація
туристичного продукту, який для персонального туриста перетворюється на тур з чітко
визначеними датами подорожі, програмою та набором туристичних послуг. Отже,
основним виробником туристичного продукту є фірма туроператор. Саме вона
домовляється з партнерами про надання окремих туристичних послуг: перевезення,
розміщення, харчування, супровід, страхування та екскурсійне обслуговування.
Основною ж функцією фірм турагентів є продаж туристичного продукту клієнтові, так
як більшість великих туроператорів не працюють безпосередньо з клієнтами. Але є й
такі туристичні фірми, які поєднують функції як туроператорів, так і турагентів.
Зрозуміло, що велику роботу проводить фірма туроператор, перш ніж представити
на відповідний ринок чи його сегмент певний туристичний продукт. Як і в торгівлі,
будь-яким продуктом спочатку вивчається попит, проводиться аналіз стану туристичного
ринку та окремих його сегментів і перспектив його розвитку й тільки тоді на ринок
випускається відповідний туристичний продукт. Що стосується попиту, то він в туризмі
залежить, в першу чергу, від рівня добробуту населення, демографічних показників і
культурно-освітнього рівня населення.
Розвиток туризму в тій чи іншій країні може виступати своєрідним «лакмусовим
папірцем» рівня добробуту та освіти населення. Чим більш заможно живе населення та
чим вищий рівень освіти воно має, тим більше його представників будуть віддавати
перевагу туризму і як виду відпочинку, і як одному із засобів самореалізації особистості.
Цьому підтвердженням є основні країни постачальники туристів Велика Британія,
Німеччина, США, Японія й інші.
Статистика свідчить, незважаючи на кризи, постійні скарги про нестачу грошей,
населення вже не може відмовитись від туристичної подорожі. Туристи просто обирають
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